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افتتاحٍح

بعد ًا ٙقارب اهثالث ٞأع٘اَ ُٗصف ًّ احلزب اهتدًري ٞٙاهعدٗاُ ٞٚاهعامل ٞعو ٟاهيٌّٚ
(حزثاً ُٗضالً)ٙ ،بدٗ أْ ًغعو ٛصعري ٓذٖ احلزب ًّ ع٘اصيٍ وٗي اهعيدٗاْ ي ٙقتِعي٘ا
بعييد باداحييٗ ٞععييٍ بييزَ حييزبٍٔ اهعبثٚيي ٞوييم ،ييال اهغييعي اهيي ٗ ، ٌٚبضيي٘واٗٞٙ
ًآ ٔا اهيت هّ ِج٘ ًِٔا وٗهلٍ ً -طوقًا  -بزٙاً عو ٟصِ ٞاهلل فيي ٛكُ٘يٕ ٗلوقيٕ;
كٌا د ّٙاه َ٘ٚرٙي أُم ً٘ٙاً ًا صتداْ.
اهغييعي اهيي ٗ ٌٚيي٘اٖ اه٘ ِٚييً - ٞييّ بيياُبٍٔ  -ي ٙغاويي٘ا هوخعيي ٞعييّ لطيي٘رٗ ٝا ي
وييم احلييزب اهعدٗاُٚيي ٞاملييدًز ٗ ٝعييّ حقٚقيي ٞوييم اهضييِ ٞا هلٚيي ;ٞالتييارٗا ف ييٛ
ًقيياًٗتٍٔ هتوييم احلييزب اهعامليئُ ٞج يًا ُضيياُٚاً عيياه ٛاهتجوٚييا  ،ح ٚي حيياٗه٘ا ملييدٝ
أربع ييو ً٘ٙي ياً (ًِ ييذ بدا ٙيي ٞاهع ييدٗاْ) ا ق ييا ٙٗ ١ييال اص ييتٌزار ٗ ص ييعٚد و ييم احل ييزب،
ًِاعد - ّٙحِٔٚا  -املعتد ّٙبلف عدٗأٍُ ٗاجلِ٘ح هوضوٍ ،ثٍ ًا هبث٘ا بعيد ارربعيو
ٗبع ييد ٚق يئٍِ ً ييّ عت يي٘ املعت ييدٗ ّٙاص ييتٌزار غ يي ٗ ٍٔٚغ ٚييأٍُ أْ اُتقو يي٘ا ر ًزبيي رو
اهاعى ًٗ٘ابٔ ٞاهعدٗ (ص٘ه ٞبص٘هٗ ٞب٘ه ٞجب٘هً ،)ٞؤًِو في ٛهم بعا بي ٞاهِصيز
ا هل ٛملّ ا قيٓٗ ٟي٘ ٙتجيزر ًيزار ٝاهعويًٍٗ ،ي٘ ِو كيذهم ببي٘ار لاتيً ٞيّ اعتيد٠
ٗأصز عو ٟغٗ ٕٚاصتِلف عّ صبٚى اهضوٍ.
هق ييد ل ه ييم ا ُتق يياي ر ًزبيي رو اهاع ييى ٗامل٘ابٔ ييٗ ٞف ييال ري ٙيي ٞاصيي ا ٚج ٞٚليي
عِاِٗٔٙيا اهعزٙةي ٞا٢يد اهثي٘ر( ٝاهضيٚد عبيداملوم بيدر اهيد ّٙاحلي٘ثً ،)ٛةيٌِاً ٙآيا
ًايزوا عييد ٝؤكييد عوي ٟييياْ اهٌِٚييٚو بقيدر ًيي٘ابٔتٍٔ ملييؤاًز ٝي٘ ٠اهعييدٗاْ عوييٟ
ٗ يئٍِٗ ،عييشًٍٔ عويي ٟعييدَ اهتاييز ٙف يي ٛحييزٙتٍٔ ٗاصييتقالهلٍ ٗكييزاًتٍٔ اه٘ ِٚييٞ
ٗصٚاو ٍٔ عو ٟيزارٍٓ اهي٘

ٗثيزٗا ٍٔ ًٗي٘اروٍٓ اهطبٚعٚي ٗ ،ٞؤكيد كيذهم عويٟ

أْ ًعزكيي ٞاجلييٚػ ٗاهوجيياْ اهغييعب ٞٚفييً٘ ٛابٔيي ٞيي٘ ٠اهعييدٗاْ هييّ ييذٓي أبعييد ًييّ
حتقٚال ٓدف رو عدٗأُاٗ ،هّ ٙتخوً ٟقا و٘ اجلٚػ ٗاهوجاْ اهغعب ٞٚأثِا ١هم عّ
كى اهق ٍٚاهدٗ ِٞٚٙاهق٘اُو ٗارعزاف ا ُضاُٗ ٞٚارلال  ٞٚاملتعوقي ٞبق٘اعيد احليزب،
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ً أكٚد ويم اهزيٙي ٞا صي ا ٚج ٞٚأٙةياً عوي ٟبقيا ١اهطزٙيال ًات٘حياً أًياَ اهضيالَ
ٗفقاً ملقتةٚا احلال ٗاهعدي ٗاهلزاً ٞاه٘ ِ.ٞٚ
ًي ًييزٗر اه٘ ييم ٗاصييتٌزار اهعييدٗاْ اهلٌجيي ٛعويي ٟاهيي ،ٌّٚبييا ًييّ اه٘ا ي أْ اهزيٙييٞ
ا ص ا ٚج ٞٚهقا٢د اهث٘ر ٝد آ م مثارٓا في ٛظيى ً٘صيٍ ٘ٙيى ًٗت٘اصيى ًيّ صيٌ٘و
اهٌِٚييٚو ٗ ييدر ٍٔ املٚداُٚيي ٞعويي ٟكضييز راو ٝيي٘ ٠اهعييدٗاْ ٗ فغيياي كييى ذلاٗ ٔييا
هتخقٚال أ  ًّ ٍٜارٓيداف املزكشٙي ٞحلزبٔيا اهعدٗاُٚيٗ ٞعوي ٟرأصئا ٓيدف اه٘صي٘ي ر
صِعاٗ ١اهقةا ١عو ٠٘ ٟاهث٘رٗ ٝاملقاًٗ ٞاه٘ ِ.ٞٚ
فٌييا بييو بداٙيي ٞعييّ ٓييذٖ احلييزب اهعاملييٗ ٞاه٘ ييم اهييزآّ ،رٙييي أْ أًيي٘راً ٗحتيي٘
كثري ٝد ا ةخم هلى  ٜهي صوٗ .ٍٚهّ ٙقف  -فيٗ ٛا ي احلياي  -عا٢قياً أًياَ بيال١
اهييدرٗظ اهزآِيي ٞهلييذٖ احلييزب ٗعقٓييا املضييتقبو ٞٚعآييى ًغييعو ٛصييعريٓا هاعاعييٞ
بزا، ٌٍٔ٢ال اهغعي اه ٗ ، ٌٚعدَ حضابٍٔ ملآ ٔا اهلارثٚي ٞعوي ٟوٗهليٍ; فٔيا ٓيٛ
لضا٢ز ٘ ٠اهعدٗاْ امل٘بعٗ ٞاملاجعٞ

اكٍ ً٘ٙاً بعد ً َ٘ٙتةًٌِ ٞعطٚا ٍ بغزٞٙ

ٗبغزافٚييًٚ( ٞداُٚييًٗ )ٞاوٙييًٗ ٞعِ٘ٙييٗ ٞألال ٚييٗ ٞا تصيياوٓٗ ،ٞٙييا ٓيي٘ غطييا ١اهتعتييٍٚ
اهييدٗه ٛعوييً ٟأصييا ٝاهٌِٚييٚو ٙالغييف ً٘ٙيًا بعييد ٙييَ٘ٓٗ ،ييا ٓيي ٛاملِعٌييا اهدٗهٚيي( ٞغييري
احللً٘ )ٞٚاملِصا ٞعز ٠٘ ٜاهعدٗاْ ٗ لغف هوعاي بزأٌ٢يا ،يال اهغيعي اهي، ٌٚ
ٗٓا ٓ ٛاملؤصضا اهصخاٗ ٞٚا عالً ٞٚاهدٗه ٞٚاهغٔري ٝعٌيى هٚيى ُٔيار عوي ٟأكٚيد
فغييى يي٘ ٠اهعييدٗاْ عويي ٟاهييٗ ،ٌّٚفة ي ًييا حتيياٗي لاا٢ييٕ وصيي٘ا بزأٌ٢ييا ،ييال
اهغعي اهٗ ٌٚبٚاْ حقٚق ٞحت٘ي اه ٌّٚر ًضتِق اصتِشاف ًز ٙهتوم اهق٘.٠
ف ييٓ ٛييذا اهعييدو ًييّ دلوييً ٞقاربييا صٚاصييٙ ،ٞٚبييدٗ أْ ٗا ي ًييا أعييار هٚييٕ اهاقييزا
اهضييابق ٞييد فييز

ُاضييٕ عويي ٟبٚعييً ٞييا ٙتةييٌِٕ ٓييذا ا صييدار (اهزابي ) ًييّ ا ويي;ٞ

ٗهعييى هييم ي ٙلييّ ب ٚييي ًضييبال ييٌّ لطيي ٞصييدار اهعييدو ،هلييّ بٚعيي ٞارًيي٘ر
ٗاهتخ٘

صاها ٞاهذكز د فز م ًضارا حتوٚوً٘ ٞٚاكبي ٞهليا .فٌي٘او ٓيذا اهعيدو

بيياً ١ضييتؤٌ ًٞأبعيياو ٗحضييابا

قييف عِييد دلييزو ا ٓتٌيياَ بطبٚعيي ٞاهعييدٗاْ عوييٟ

اه ييٗ ٌّٚحج ييٍ ًعاُ ييا ٝاه ٌِٚييٚو ،ب ييى رك ييش عو يي ٟا ُلغ يياف ا صيي ا ٚج ٛرٓ ييداف
اهعدٗاْ ٗ داعٚا ٕ اهلارث ٞٚهٚط عو ٟاه ٌّٚفخضي ،بى عو ٟاملِطق ٞبأصزٓا.
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ٗفقاً ملا قدَٙ ،تةٌّ ٓذا اهعيدو ًيّ دلويً ٞقاربيا صٚاصي ٞٚدلٌ٘عيً ٞيّ امل٘ا يٚ
املتِ٘عيي ،ٞح ٚي ٙبخ ي عييدو ًييّ اهلتيياب ف يي ٛصييم ةيياٙا تعوييال بييبعل أٗبييٕ اهعييدٗاْ
ٗأبعاوٖ ا ُلغافًِ ًّ ٞٚعي٘ر اصي ا ٚج ;ٛوياٗي اخليبري ا تصياو ٜأريد حجيز
ا

اب ًّ آثيار ٗ يداعٚا اهعيدٗاْ ا تصياو ٜعوي ٟاهيٗ ٌّٚصيبى ً٘ابٔتيٕ ًِطوقياً

ً ييّ ًعط ٚييا اه٘ا يي ًٗض ييتخدًاً أوٗا حتو ٚييى ُ٘ع ٚيي ٞهٚعط يي ٛاهق ييار ص يي٘ر ٝأكث ييز
ٗ ٘حاً ح٘ي وم املضأهٗ .ٞفييٛ

الهي ًٍ ٞقتةيب ٍ ٞفيي ٛحجٌٔيا عٌٚقي ٍ ٞفييً ٛيده٘ ٔا

اهتخوٚوٙ ،ٞٚتِاٗي اهدكت٘ر ذلٌد اهضاعد ٜباهت٘صٚف امل٘ ي٘عٗ ٛاهقياًُُ٘ ٛضيأهٞ
لٚٚف اهتدلى اهضع٘و ٜفي ٛاه .ٌّٚاهدكت٘راْ صاً ٛعطا ٗعزفا اهزًٙ ٌٞٚقاربياْ
ً٘ يي٘عًا ف يي ٛغاٙيي ٞارٌٓٚيي ،ٞأ ٗٓيي٘ ً٘ يي٘ر اهل٘ٙيي ٞاه٘ ِٚيي ;ٞح ٚي ٙتِاٗهييٕ اهلا ييي
ارٗي ًييّ ساٗٙييً ٞييا ٘ٙابٔييٕ اجلِيي٘ب اهيي ٌٚا تييى ف يي ٛاه٘ ييم اهييزآّ ًييّ عييلاهٚا
تعوييال باهل٘ٙيي ٞاه٘ ِٚيي ً ،ٞي رب ي اهلا ييي هتوييم املضييأه ٞلضييار حتوٚويي ٛويياٗي ًييّ
لالهٕ وٌط أثري ٗب٘و ا تى عو ٟبٚع ٞأسً ٞاهل٘ٙيٗ ٞحقٚقيٗ ٞب٘وٓيا ٗا عٚياً ،أًيا
اهلا ييي اهثيياُ ٛفٚتِيياٗي ًضييأه ٞاهل٘ٙيي ٞاه٘ ِٚييً ٞييّ ساٗٙييً ٞييا ٘ابٔييٕ ًييّ ذليياٗ
ا ل اق في ٛظى اهعدٗاْ اهزآّ ًٗا بوٕ.
اهييدكت٘ر ييالي ع ٙضييٙ ٛعييز

ف يي ً٘ ٛيي٘عٕ هطبٚعييٗ ٞأبعيياو ً٘ ييف حييشب اهلل ًييّ

اهعدٗاْ عو ٟاهً ٌّٚزكشاً عو ٟاهدٗر اهضع٘و ٜاهقٚاو ٜفيٓ ٛذا اهعدٗاْ .فٌٚيا ٙقيدَ
اهباحي ٗبيد ٜاهصيزار ٜييزا ٝ١حتوٚوٚيً ٞتعٌقي ٞهثِاٚ٢يي ٞاملقاًٗيٗ ٞاهتخيزر كٌييدلى
رٚ٢ض ٛهأٍ عال  ٞاهلجٌ ٞاهعدٗاُ ٞٚعو ٟاهٗ ٌّٚعو ٟأُصار اهلل جبي٘ٓز اهصيزار فييٛ
املِطق ًّ .ٞباُبٕ ٙطيزح اهيدكت٘ر صياً ٛاهضيٚاغ ٛريٙي ٞحتوٚوٚي ٞحي٘ي صيزار اروٗار
ا و ٌّ ٌٞٚٚحداثٚا اهعدٗاْ اهزآّ عو ٟاهً ،ٌّٚزكشاً في ٛوم اهزي ٞٙبصاٞ
رٚ٢ضي ٞٚعويي ٟحتوٚيى ًقً٘ييا

ويم اروٗار ًٗييد ٠فاعوٚتٔيا ٗبييدٗآا باهِضيب ٞملصييا

اهقاٌ٢و بٔا.
ٙتةيٌّ ٓيذا اهعيدو أٙةياً يزا ١و حتوٚوٚيتو تعوقياْ لضييأه ٞا رٓياب ،حٚي ٙتِيياٗي
اهييدكت٘ر ٗ يياح عٚضيي ٟةيي٘ ٞٚظٚييف ٗاعييِطّ هوتِعٌٚييا ا رٓابٚييًِ ،ٞا غ يًا ف ييٛ
اهصدو ا يٕ ًيد ٠سٙيف اوعياٗ ١اعيِطّ ل٘ابٔتٔيا ه رٓياب .فٌٚيا ٙقيدَ هِيا اهيدكت٘ر
رفعم صٚد أرد ُعز ٝعو ٟلار ي ٞاُتغيار اهتِعٌٚيا ا رٓابٚي ٞعاملٚياًً ،ي اه كٚيش
ٜ
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عو ٟعال  ٞهيم ليآ

ِعي ٍٚواعيػ بعيد اهليشا ٍ٢اهييت وقآيا فيي ٛاهعيزاق ٗصي٘رٙا،

ٗوٗر اهالز اه٘ٓاب ٛاهتلاري ٜفي ٛغذ ٞٙاصتٌزار ً٘با ار داو ٞٙبدٙيدً ٝيّ ا رٓياب
فيًِ ٛا ال ًتعدو ًّ ٝاهعاي.
ةيي ٞٚفوضييطو بتط٘را ٔييا ارحييد ٗارلطييز ي غييي عييّ آتٌاًييا ٓييذا اهعييدو ًييّ
ا و ،ٞحٙ ٚعز

اهيدكت٘ر ذلٌيد ًضيع٘و هقيزار اهيزٚ٢ط ارًزٙلي ( ٛزاًيي) بِقيى

صاار ٝبالوٖ ر اهقدظ ٗ ،هم ًّ لالي ًِع٘ر ارخيٙ ٛزب ًا بو بعل احلوقيا
املعاصز ٝملضوضى اهتآًز عوي ٟاهقةي ٞٚاهاوضيطٗ ِٞٚٚعويً ٟصيا

اهعيزب عاًيٙٗ ،ًٞيبو

وٗر يي٘ ٠املقاًٗيي ٞف يي ٛافغيياي هييم املضوضييىٗ .ف يي ٛا الهيي ً٘ ٞيي٘عًِٔ ٞٚجٚيي ٞعوييٟ
بٚعً٘ ٞا ف ٗفليز ا٢يد اهثي٘ر( ٝاهضيٚد عبيداملوم بيدر اهيد ّٙاحلي٘ث )ٛسا ١عيدو ًيّ
اهقةيياٙا اه٘ ِٚييٙ ،ٞقييدَ اهباح ي أُييط اهقا يي ٛحتوييٚالً ًتعٌق ياً هييبعل أبعيياو وييم
امل٘ا ف ٗاهالز ًضتغٔداً بِص٘ا ًقتبض ًّ ٞلطابا اهقا٢د فيًِ ٛاصبا ًتعدو.ٝ
كٌا وت٘ ٜاهعدو أٙةا عو ٟقزٙز ُ٘ع ٛأعدٖ اهباح عبداهعشٙش أب٘ اهي ًتةيًٌِا
عدواً ًّ ا بابيا عوي ٟدلٌ٘عيً ٞيّ اهتضياي

وصي٘ا ًيا

يز ٜفيي ٛاهي ٌّٚفييٛ

ظى اهعدٗاْ اهزآّ.
صييٚجد اهقييار اهلييز ٍٙف ييٓ ٛييذا اهعييدو ًييّ ًقاربييا صٚاصيي ٞٚدلٌ٘عييً ٞييّ اهلتابييا
املِتقا ٝبعِا ٞٙوب ًٞٚملعاٙري اهتشاَ ا و ٞبأ ص ٟوربا ارصياه ٞاهعوٌٚيٗ ٞامل٘ ي٘ع.ٞٚ
ٗكى ًا ُزبٖ٘ في ٞ٣ٚٓ ٛاهتخزٙز أْ ُلْ٘ د ٗفقِا بعْ٘ اهلل في ٛا ر قا ١لختً٘ ٠ا
قدًيٕ ا وي ٞر ًضيت٘ ٠طوعيا

زأ٢ييا اهليزاَٙ ٗ .ا٘ ِيا ِٓيا أْ ُِيٖ٘ ر أْ ييألز

صييدار ٓييذا اهعييدو ًييّ ا وييٙ ٞضييتوشَ ًِييا قييد ٍٙاعتييذارُا اهصيياوق هقزاِ٢ييا اهلييزاَ،
ًؤكييد ّٙعو يي ٟص ييعِٚا هوتغوييي عو يي ٟك ييى اهص ييع٘با ٗحزصييِا عو يي ٟا ص ييتٌزار فيييٛ
حتقٚال اه اكٍ اهعوٌٗ ٛاملعزفي ٛامل٘ ٘ع ٛفي ٛاصدارُا املت٘اصى هلذٖ ا و ٞبت٘فٚال
اهللُ ٘ٓ ،عٍ امل٘ر ُٗعٍ اهِصري.
د.ساىٍ ىحيد امسٌاغٍ
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أحيد حجس
ختٌس وةاخث اكذصادي،
وكٌل وشازج الهالٌح – الٌهٌ

ِمذِح:
زآّ وٗي اهعدٗاْ ٗفيً ٛقدًتٔا اهِعاَ اهضع٘و ٜعوي ٟاحليزب ا تصياو ٞٙاهغياًوٞ
كأح ييد أٓ ييٍ ذلي ياٗر حزبٔ ييا اهعدٗاُ ٚيي ٞييد اه ييٗ ٌّٚواص يي ٞبع ييد فغي يؤا اهعض ييلزٜ
ٗاهضٚاصييٗ ٛا عالًيي ٛاهييذرٗ . ٙاُطال ياً ًييّ ِاعتِييا املطوقيي ٞبييأْ احلييزب ا تصيياوٞٙ
اهغاًو ٛٓ ٞأحد أٍٓ أوٗا وٗي اهعدٗاْ اهزٚ٢ضي ٞٚيد عيع٘ب املِطقي ٞعاًيٗ ٞاهغيعي
اه ٌٚلاص ٗ ،ٞهم ًِذ أًد بعٚد ٗ ر أبى غيري ًضيٌٗ ،ٟصي٘ا ١اُتٔيم ٓيذٖ احليزب
ٗاحلصار أٗ ي ِتٕ; فإُِا ُٔتٍ في ٛوراصيتِا ٓيذٖ بتخوٚيى حٚثٚيا ٗأوٗا ٓيذٖ احليزب
اهعدٗاُ ٞٚفي ٛباُبٔيا ا تصياوٗ ٜاهِتيا٢مل امل بي ٞعؤٚيا حاهٚياً أٗ عوي ٟارًيد اهبعٚيد
ليا ٙضيآٍ فيي ٛيزح املق حيا اهعٌوٚيي ٞأًياَ ًتخييذ اهقيزار هوخيد ًييّ ا ثيار اهضييوبٞٚ
هوخييزب ا تصيياو ٞٙاهقاٌ٢ييٗ ٞلييا ٙعييشس ًييّ وربيي ٞاهصييٌ٘و ٗاهتصييد ٜملخططييا وٗي
اهعييدٗاْ ا ُٚييً ٞييّ ُاحٚييٙٗ ،ٞضيآٍ أٙةيًا فيي ٛعيياٗس ا ثييار اهلارثٚيي ٞهوعييدٗاْ ٗاحلييزب
ا تصاو ٞٙعو ٟارًد اهبعٚد ًّ ُاح ٞٚألز.٠
سووُحن مو َ فوووْ يو ٍ دراسدسووٕ دضعُدؿووقٕ ه وظووٕ دضُؿووُ فوووْ قووُسِو سّٙشووّ ;
حّث سهعه َ فوْ دحملوُس دَ١

هًيّوٕ َواَدد اَ درقواَدى فووْ دؿوب دٟوعؼو إِ

درظ لٕ ،ثم نعه َ فوْ دحملُس درث نْ درهع ٙج دضرتتبوٕ نوو درقواَدى َدؿوب دٟوعؼو إِ
نلووٖ د ١ووا دربقّوواَ ،ك و د درعُوق و د دضشووعةبلّٕ رَ٢ؿ و دٟوعؼ و إِ َد ٟع نّووٕ
عـ هًٕ طبح بقض دضةرتح د دريت وا تش يم فوْ ش نأ عخ ٓ درةبدس دٟوعؼ آ
دربمسْ َكعلف درةُٗ درشّ سّٕ َدٟوعؼ إِ َد ٟع نّٕ درف نلٕ ،مب ِكفل تقزِز
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ح رووٕ درعؼووآ َدرؼو ُا فوووْ َ ووٌ درقوواَدىَ ،ػو َر د٣ثو س َدرهعو ٙج درشوولبّٕ رلقوواَدى
َدؿووب دٟوعؼوو إِ نلووٖ ب٠انوو َ ،دٟنعةوو الس بحلووٕ دٟسووعةبدس َدرع ووُس َدره ووُ
دؿةّةْ َدضشعادم.
احملىر األوي :درقاَدى دٟوعؼ آ نلٖ درّ و :د١اَدد َد٣ث س َدرهع ٙج
نلٖ ادس وكثب و ث٠ث سهُدد ،وثبعت فبِ د درقاَدى نلوٖ دروّ و وو طوبحن و
ِشووو ٖ ب رعخووو رف درقببوووْ بةّووو أ درشوووقُإِ وى اَ درقووواَدى ووووا دنعووو د دؿوووب
دٟوعؼ إِ درظ لٕ وحا ويم َس ٙل ناَدنً نلٖ دروّ و; ف و وَ بّو ى رظوو درقواَدى
مت دربا٘ بعهفّ حز وٕ وو سّ سو د دؿوب دٟوعؼو إِ وو اَ درقواَدىَ ،ذرو فووْ
ظل الاسدك تل دراَ ض ميكو وى ؼ لٌ دؿب دٟوعؼ إِ و تأثريدد وا بٔ روّص
نلووٖ ف وول دَ١ؿوو دٟوعؼوو إِ َد ٟع نّووٕ َد٥نشوو نّٕ َدضقهُِووٕ رلظووقا درووّ
فخشا ،بل َد ١هّٕ َدرقشكبِٕ وِـ ً .ن يّ بأى دؿوب دٟوعؼو إِ ت٨ق٬وا ب بّقعًو
وووول كلفووٕ ب رهشووبٕ روواَ درقوواَدى ،الس

نووا تقوواا واَدتً و َسووبنٕ ظًووُس نع ٙيً و

درشلبّٕ.
سوهخ َ فوووْ يو د دضبخووثَ ،بظووكل ووُ ز ،تهو َ ويووم واَدد دؿووب دٟوعؼو إِ
تل  َ ،و ث٬ ٧م نعه َ ويم آث سي َنع ٙيً .
أٗ ً :أوٗا احلزب ا تصاو ٞٙاهغاًوٞ
ميكو وى نُ ز ويم واَدد دؿب دٟوعؼ إِ درظ لٕ درويت تظوهً اَ درقواَدى نلوٖ
درظقا درّ

فوْ الط س درهة ط د٣تّٕ:

 - 1متكو و درةوووُٗ دضُدرّوووٕ رووواَ درقووواَدى وووو درشوووّ بٔ نلوووٖ ؼووو اس درثوووبَٔ
دٟوعؼ إِ (درة نأ فوْ حـب ُد َحوز د٥ػو٠ح فووْ و س )َ ،ذرو بًواحن
حب وو ى دٟوعؼوو ا درةووُ ْ ن ووًَٕ ،دراَرووٕ  -بؼووفٕ ص ػووٕ  -ووو نُدٙووا ويووم
ؼ اس د٥نع ج َدراصل درةُ ْ َدرق ٠د د ١هبّٕ َدِ٥بدادد درق ٕ رلاَرٕ.
 - 2تا ري درقاِا و درُحادد د٥نع ّٕ َص ػًٕ دركبرئ هً َ ،ذر بًاحن صفض
ك ّووٕ درشوول َدـووا د دضع حووٕ فوووْ درشووُا دحمللّووٕ ،مم و ِرتتووا نلّ وٌ رِ و أ
دٟسعريدا،
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ِهعج نو ذر

و رِ أ ؿغط در لوا نلوٖ درق و٠د د ١هبّوٕ،

ن يّ بفةوادى ونوادا كوبرئ وو درةوُٗ درق لوٕ ضؼو اس اصلوً َ ،ب رعو رْ رِو أ
قاٟد درعـخم َدرب رٕ َدرفةب ،الس غريي و درهع ٙج درك سثّٕ.
- 3

ه و درؼ و اسدد درهف ّووٕ َغووري درهف ّووٕ بًوواحن حب وو ى دٟوعؼ و ا درةووُ ْ ووو
نُدٙاٍ و درهةا د ١هيب،

ِق رِ أ دضقبَض و درشل دضع ح تؼاِبي فوْ

ظوول دنف و ض در لووا دحمللووْ نلًّ و  ،د ١ووب در و ٓ ِرتتووا نلّووٌ اصووُ دٟوعؼ و ا
بحلٕ دركش ا َدربكُا دٟوعؼ آ.
 - 4درعخكم فوْ تافق درُدسادد و درشل َدـا د َص ػٕ درُسّ ٕ هً َ ،ذر
بًاحن صلق ح رٕ و دٟنقادم َدرهاسٔ رعلو درشول َدـوا د فووْ درشوُا دحمللّوٕ
و ن حَّٕ ،سفو تكو رّف نةلوً َدرعوأ

نلًّو وو دره حّوٕ د١صوبَٗ ،ب رعو رْ

دستف و وسووق س دضهعي و د دحمللّووٕ دروويت تقع ووا فوووْ ػووه نعً َالنع ً و نلووٖ تل و
درووُدساددَ ،ك و د الغوو٠ا بقووض درُحووادد د٥نع ّووٕ وَ صفووض حيووم النع ً و ،
ن يّ و ببفوو تكوو رّف دٟسووعث س ،د ١ووب در و ٓ ِشوو يم  -المجوو  - ًٟفوووْ سفوو
قاٟد درفةب َدرب رٕ َدرعـخم.
 - 5تووا ري َالغوو٠ا دضووُدن ٛدربخبِووٕ َدر ِووٕ َدؾُِووٕ دروويت تةوو ص و سج سووّ بٔ اَ
درقاَدىَ ،ذر بًاحن ؼُِل تفبِغ درُدسادد دـ ػٕ ب ضه طق ص سج سّ بٔ اَ
درقوواَدى الس دضووُدن ٛدروويت تةوو ؼووت سووّ بتً بًوواحن دٟسووعّ ٘٠نلووٖ دربسووُم
َدرـبدٙا دضفبَؿٕ نلًّو وو ن حّوَٕ ،رِو أ ق نو ٔ دمع و ص ػوًٕ دضبؿوٖ -
و دره حّٕ د١صبٗ.
 - 6تووا ري دربهّووٕ درعخعّووٕ ر٠وعؼوو ا (طووبا  -شووُس  -ووُدن- ٛ
بًوواحن درةـو ٘ نلووٖ ويووم ةُ و د َطووبَط حفووز َ و

وو سدد ....الخل)

دٟسووعث سدد دـ ػووٕ

دحمللّووٕ َد ١هبّووٕ دحملع لووٕ شووعةب ،ً٠ن يّ و وِـ و ً بزِ و أ د١نب و ٘ َدرؼووقُب د
دضعقلةووٕ بعهةوول دضووُدطه َدنشووّ

درشوول بو

هو طق د٥نع و ج َدٟسووعً٠ك ،مم و

ِووٞآ الس دستفو تكو رّف نةلووً َو٭ل وٕ دضقووبَض هًو َ ،ب رعو رْ دنفو ض اصوول
دضهع٭ج َدستف وسق سي فوْ درُوت ذدتٌ ،وٓ تـبس در بف  :دضهعج َدضشعًل .
 - 7تووا ري َحووادد دـووا د درق ووٕ د١س سووّٕ ك و رعقلّم َدرؼووخَٕ ،ذر و بًوواحن
تق ّل واسٔ دمع و نلوٖ دسوع بدس رلخوا د درق وٕ درويت تعقلوق بظوكل رؼوّق
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مبشعةبل َ ُاٍ َال ك نّو د ت وُسٍ ،و ِقو تزدِوا دحع و ٟد دتشو ظو يبتْ
دؾًل َدضبض ،د ١ب در ٓ سوّقكص نفشوٌ  -شوعةب - ً٠نلوٖ ك فوٕ هو حْ
دؿّ ٔ د ٟع نّٕ َدٟوعؼ إِ َدرشّ سّٕ َدرثة فّٕ ...الخل.
 - 8توووا ري د١سوووُدا ََسو و ٙل درهةووول بًووواحن تةّّوووا ن لّو و د درعبو و ا بو و دضهوووعي
َدضشعًلك  ،مم ِٞثب سلب ً نلٖ وبدسدد دضهعي ص ػًَٕ ،درق ل فوْ ف
صا د درعي سٔ َدرهةل َدرعخزِو  -بؼفٕ ن ٕ.
 - 9تووا ري هظ وآد دـووا د درق ووٕ درـووبَسِٕ رلخّ و ٔ (ق و د دضّ و ٍ َ ؼ و اسٍ -
ق و د دضظووعة د درهف ّووٕ َدرغ و ر ...الخل) بًوواحن درةـ و ٘ نلووٖ ةُ و د دؿّ و ٔ
درـبَسِٕ ،د ١ب در ٓ ِوهقكص بظوكل ب طوب نلوٖ فوبؾ دؿّو ٔ رلشوك ى،
َِزِووا ووو دحع و ٟد دنعظو س دَ١بٚووٕ َد ١ووبدض درفع كووٕ ،ك و وووا ووو سووبل
دضقّظٕ َِةلؽ فبؾ دؿبدك درشك نْ َمم سسٕ د١نظ ٕ دٟوعؼ إِ.
 - 10تووا ري دضووزدس د٥نع ّووٕ سووُد٘ درهب تّووٕ هً و وَ دؿُّدنّووٕ (دروواَد و َدض طووّٕ)،
َذرو بًوواحن رِو أ نوواسٔ دضهعيو د درـووبَسِٕ رلخّو َٔ ،ؼُِوول وػووخ
دضزدس

ظو سِ

و هعي الس شعخة رل ش نأ.

 - 11تووا ري وكو ووواس ووو شو كو دضووانّ نلووٖ سَٝض وػووخ بً َ ،حؼووا وكو
نوواا ووو درـووخ ِ َدؾبحووٖ فوووْ وَس و طًمَ ،ذروو بًوواحن نظووب وك و ووواس
ممكو و دربنا َدـُحن َدر نب ب درشك ى دضانّ  ،نلوٖ و ول وى ِشو يم
ذر فوْ دؿا و ػ ُا وَر ٚدضانّ فوْ َ وٌ درقواَدى َكشوب السداتًوم نلوٖ
دٟسع بدس فوْ ُد ًعٌ ،وَ نلٖ وول تةاِب ،تبك آث س نفشّٕ سّ - ٕٚشعةب- ً٠
نلٖ وبه ٘ دمع

ن ًَٕ ،د١طف

هًم َ و فةواَد ؼو اس سروًوم َ شو كهًم

 بؼوفٕٮ ص ػوٕ ،بول وِـو ً ق َروٕ نبولوٕ وٓ ًوا رلعه ّوٕ فووْ دروّ و شووعةبً٠نعّيٕ تل د٣ث س.
 - 12نةوول ةووب َ ًوو م دربهوو دضبكووزٓ َنعوو م درعخووُِ٠د دراَرّووٕ (درشووُِفت) ووو
دضبكوز دربّٙشوْ ب رق ػو ٕ ػوهق ٘ الس فوب نواىَ ،ذرو نلوٖ دروبغم وو نوام
تُفب دضةُ د َدرظبَط درـبَسِٕ رق ل دربه دضبكزٓ فوْ ةوب فبنوٌ مباِهوٕ
نوواى (بهّووٕ ؼعّووٕ ،كوو اس بظوووبٓ ،ونع ووٕ قلُ وو د ،ن وو ،٘٠تووُفب د ١وووو،
ٗٔ

ال ك نّٕ درةبُ ب رعق ل

دضشعفّاِو و صا د دربهو ك فوٕ َاَى متّّوز،

َ ووُا سوول ٕ حكُ ّووٕ بكزِووٕ ػ و حبٕ وووبدس ...الخل)َ .وووا و ٘د ص وؤُ نةوول
دربهو دضبكوزٓ بًواحن ػ ّوا اَسٍ فووْ متُِول دسوعريدا درشول د١س سوّٕ َالادسٔ
درشّ سووٕ درهةاِووٕ ن وًَٕ ،سّ سووٕ سووقب درؼووبحن َمتُِوول نيووز دضُدرنووٕ بؼووفٕٮ
ص ػٕ.
 - 13نام درش ح رلبهُك درُطهّٕ درعي سِٕ َد٥س ّٕ ٠بعغ ِوٕ وسػواتً فووْ دـو سج،
َذر و بًوواحن طوول حبك وٕ تق ٠تً و ـا ووٕ ن  ًٙ٠و َ ،رؼ و ح تُسٰ و نظ و ط
درؼبدف َبقوض درعيو س دضعقو َن

و اَ درقواَدى دهلو احن الس سوخا درشوُّرٕ

درهةإِ دحمللّٕ َدـ س ّٕ بغبض دسعخاد ً فووْ ؼةّوق ويوادحن اَ درقواَدى،
َص ػًٕ دضـ سبٕ فوْ وسق س ػوبحن درق و٠د د ١هبّوٕ َمتُِول ونظو ٕ ن ًٙ٠و ،
ِق

ال ك نّٕ السب ك درُؿ دٟوعؼ آ َالِؼ رٌ الس بحلٕ درفظل درعو م ٟ -

واٯس دهلل.
 - 14تُوف فعذ دٟنع ادد َدضق ٠د دض رّٕ رلبهُك درّ هّوٕ و دربهوُك فووْ درُِٟو د
دضعخأ د ١بِكّوٕ َاَ دٟؼو ا دَ١سَبوَْ ،ذرو بًواحن دؿوا وو اَس دربهوُك
درّ هّووٕ (د٥ه و بْ) در و ٓ تةووُم بووٌ فوووْ سووبّل درعخفّووف ووو د٣ث و س دٟوعؼ و إِ
درشلبّٕ دره مجٕ نو سّ س د دؿب دٟوعؼ إِ راَ درقاَدى.
 - 15هوو ؼُِووول شوووعخة د درقاِوووا وووو درُحوووادد دٟوعؼوو إِ درّ هّوووٕ (طوووبك د
دٟتؼ ٟد ث )ً٠رواٗ ًو د و هبّوَٕ ،ص ػوًٕ تلو دضُ وُأ ؿو و وسدؿوْ اَ
درقوواَدى وَ درع بقووٕ هل و َ ،ذر و بًوواحن نووام دسووعف أ دٟوعؼ و ا درةووُ ْ ووو ي و ٍ
دضُدسا.
 - 16درعـووّّق نلووٖ درق رووٕ درّ هّووٕ فوووْ اَ دـلووّج ووو صوو ٠سف و سسووُم د٥و ووٕ
َتك و رّف دضقّظووٕ َ ه و درعخ و ا وبه و ٘ دضغرتب و ب ضووادسض َدضق يووا َدؾ ق و د
دؿكُ ّٕ َدٟسعف أ و دـا د درؼوخّٕ دؿكُ ّوٕ وَ ؼُِول و وُدهلم الس
درووّ و ....الخلَ ،ذر و بًوواحن صفووض َػفّووف وحووا ويووم ؼ و اس درهةووا د ١ووهيب
دربدفأ ر٠وعؼ ا درّ

،

ِٞآ الس رِ أ درـغط نلٖ وسوق س درؼوبحن َسفو

٘ٔ
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قوواٟد درعـووخم بشووبا نووام درةوواسٔ نلووٖ متُِوول دسووعريدا دؿيووم دضه سووا ووو
درشل درـبَسِٕ.
 - 17دٟسعّ ٘٠نلٖ

مت طب نعٌ وو درق لوٕ درُطهّوَٕ ،ذرو بًواحن حب و ى و ِزِوا
،

نووو ( )%70ووو ُظفوووْ دؾً و ر دؿكووُ ْ ووو بتبو تًم ضووأ تةو س درقو

ب ٥ؿ و فٕ الس نووام تووُفري دؿووا د١انووٖ ووو نفة و د تظووغّل درُحووادد دـا ّووٕ
د١س سّٕ َو ًزٔ دؿكُ ٕ د١صبٗ بًاحن طل نظ طً .
 - 18درـغط نلٖ وّ أ دربه دضبكزٓ ن دضٞسشو د دراَرّوٕ َد٥ولّ ّوٕ ضهقًو وو
درةّ م باَسي دٟوعؼ آ درُط َد١ص٠وْ فوْ الادسٔ درشّ سٕ درهةإِ بأسولُ
دَ١ؿ درة َ ٕ ٙ

ِعشق

درشّ سع دٟوعؼ إِ َدض رّٕ ،حّث ًِاحن ذرو

درـووغط الس نظووب درفُؿووٖ دٟوعؼ و إِ ن وًَٕ ،درهةاِووٕ بؼووفٕٮ ص ػووٕ ،و
روو ر

و

ووو دنقك سوو د سوولبّٕ نلووٖ ف وول دَ١ؿوو دٟوعؼوو إِ َد ٟع نّووٕ

َدرشّ سّٕ.
 - 19درـووغط  -بوول َدرعًاِووا  -رووبقض دربهووُك َكب و س س و دضوو َد١ن و بقووام
دضش ي ٕ فوْ متُِل نيز دضُدرنٕ وَ درعقو َى و دؿكُ وٕ فووْ دؿوا وو د٣ثو س
درشلبّٕ دره مجٕ نو درقاَدى َدؿؼ س.
 - 20درعق َى

بقض س

دض َد١ن

نلٖ الغبدا درشُا دحمللّٕ ب رشل دـلّيّٕ

غري درـبَسِٕ  -بل َ هعًّٕ درؼ٠حّٕ وحّ ن ً  -بًاحن سوخا درق لوٕ د ١هبّوٕ -
َوحّ ن ً دحمللّٕ ك ر ،

ِٞآ الس رِو أ درـوغط نلوٖ وسوق س درؼوبحن َنوام

درةاسٔ نلٖ متُِل دسعريدا درشل درـبَسِٕ و ن حّوٕ َ ،وو ن حّوٕ وصوبٗ :رِو أ
تف وم ظكلٕ درشُّرٕ دحمللّٕ بًاحن دؿا و واسٔ دربهُك درُطهّٕ َس

دضو

َد١ن و نلووٖ درُفو ٘ مبشووعخة د دـزِهوٕ درق ووٕ وَ دضشو ي ٕ فوووْ متُِول نيووز
دضُدرنووٕ درق ووٕ ،ن يّو وِـو ً عوواَث دنفو ض فوووْ شووعُِ د درشووُّرٕ درهةاِووٕ
راٗ دمع

مب ِٞآ الس دنف ض حيم در لوا نلوٖ درشول َدـوا د ،د ١وب

در ٓ وا ِاف ب ػ ٍ اصُ دٟوعؼ ا بحلٕ دربكُا  ٟ -وا٬س دهلل.
 - 21تُ ٌّ درقاَدى رق  ٌٙ٠بعخؼّل وّ ٕ درغ ر َدروهفط دحمللوْ دضهوعج َدضبو رؼو ح
دضهوو طق صوو سج سوووّ بٔ اَ درقووواَدىَ ،كوو د شوووعخة د دـزِهوووٕ درق وووٕ وووو
ٔٙ

ؿبدٙا َمجو سك نةوادًَ ،ذرو بًواحن سوخا درشوُّرٕ دحمللّوٕ رعخةّوق د١يوادحن
درش بق ذكبي .
 - 22تُوّووف درشووخا ووو درةووبَض َدضش و نادد دـ س ّووٕ بًوواحن حب و ى دٟوعؼ و ا
درّ
تهفّ

و دٟسعف أ هً رلخا و د٣ث س درشلبّٕ سُد٘ فووْ توُفري نةوا و وهيب وَ
ظ سِ وَ ؼةّق اصُ َمُي ،

ِق رِ أ درـغُط دٟوعؼ إِ نلوٖ

دؿكُ ٕ َدمع .
 - 23شوو ي ٕ اَ درقوواَدى فوووْ متُِوول ونظوو ٕ دضهع وو د د٥نشوو نّٕ دراَرّووٕ بًوواحن
درـغط نلًّو رعُ ّوٌ ونظو عً مبو ىوام ويوادحن تلو درواَ دربد ّوٕ الس نوام
ؼةّق دٟسعف أ دؿةّةّوٕ َدركفو ٔٞرلّ هوّ

وو دضشو ناددَ ،كو د ؽفّوف

حووأ دنعةو ا دمع و دضووانْ دروواَرَْ ،ص ػوًٕ دضهع و د دؿةُوّووٕ ،ؾووبدٙم اَ
درقاَدى دربظقٕ عق درظقا درّ
 - 24الِوواد ن ٙووادد درووهفط َدرغ و ر دضب و

.
ووو صوو ٠حكُ ووٕ و ِش و ٖ "درظووبنّٕ"

(درق ّلووٕ روواَ درقوواَدى) فوووْ بهووُك سووقُإِ ،و ِـ و ي و ٍ دضووُدسا ؼووت الادسٔ
َسو بٕ دربه دضبكوزٓ درشوقُآَ ،هقول درعؼوبحن فًّو سيهو ً بعخةّوق ويوادحن
اَ درقاَدى.
 - 25دورتدح تظكّل وّو أ رلبهو دضبكوزٓ دروّ

صو سج دروّ و َفوٖ ن ػو ٕ الحواٗ

ويووم اَ ؼ و رف درقوواَدى ،و ِق و دستً و ى درشّ سووٕ درهةاِووٕ رلووّ و  -بظووكل
كلوْ  ٥ -و٘٠دد اَ درقوواَدى َدضهع و د دراَرّووٕ دضعخ رفوٕ قًو  ،ص ػوًٕ فووْ
ظوول وو وباتووٌ تلوو دضهع وو د دراَرّووٕ ووو تُدطوو ٞفوووْ نةوول ةووب َ ًوو م دربهوو
دضبكزٓ الس ناىَ ،نام َف  ًٙب رعزد د درق  ٘٠كظبَط َؿقعً ضُدفةعً
نلٖ ص ُٔ نةل دربه َ ،ص ػًٕ

ِعقلق بؼبحن دضبتب دَ ،فوْ ذر د ١وب ارّول٫

َدؿذ نلٖ نام حّ إِ َ ؼادوّٕ تل دضهع د.
 - 26وّ و م اَ درقوواَدى بعووا ري دضق و ي درع سىّووَٕ ،تًبِووا درة و د١ثبِووَٕ ،تووا ري
دحمل ّوو د در بّقّوووٕ  -ك و و فووووْ زِوووبٔ سوووة بَٗ ،ؿوووب

بدكوووز درؼوووّا

َغريي َ ،ذر بًاحن تظوٌُِ حـو سٔ دروّ و َت سىوٌ وو ن حّوَٕ ،درعوأثري  -وو
دره حّووٕ د١صووبٗ  -نلوووٖ درقاِووا ووو د١نظوو ٕ دٟوعؼوو إِ دضبتب ووٕ ب موو ٟد
ٔٚ
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درشووّ حّٕ َدرثة فّووٕ َدربّّٚووٕ ك رعي و سٔ َدرهةوول َدض و نم َدرفه و اا َدرؼووه ن د
دؿبفّٕ  ....الخل.
 - 27دٟسووعٚي س َدرشووّ بٔ كو ر نلووٖ دؾووزس َدضووُدنَ ٛدرظووبِط درشو حلْ رلووّ و،
َذر بًاحن حب ى درّ و و دٟسعف أ و دضُدو دٟسورتدتّيّٕ درويت تع عو بًو
نلووٖ طبِووق درعي و سٔ دراَرّووَٕ ،ك و د دؿووا ووو دٟسووعف أ ووو دضووُدسا در بّقّووٕ
درك هٕ فوْ ي ٍ دضه طق ،الس

نوا ؼُِول يو ٍ دضهو طق الس وُدنوا دوعؼو إِ

َ ه طق دحعَ ٠وُدنا نشكبِٕ ؽام ؼ ح اَ درقاَدى َ و ِةف َسد٘يوم
َِعخ رف قًم و درةُٗ دٟسعق سِٕ درغببّٕ َالسبدّٙل.
 - 28ؼفّ وز َتظوويّ س و دض و َد١ن و درّ هووّ دضعظ و ٙ

غؼووُؾ شووعةبل

دَ١ؿ دٟوعؼ إِ َدرشّ سّٕ الس تًبِوا و وُدهلم الس صو سج دروّ و َدسوعث سي
فوْ وسوُدا اَ

ِٞوأ رعُ ًو د اَ درقواَدىَ ،ذرو بًواحن الغو٠ا درقاِوا وو

دضظ سِ د٥نع ّٕ َرِ أ درـغط نلٖ وسق س ؼُِل درق لٕ درّ هّٕ.
 - 29رِ و أ دؿ وو٠د د٥نّ ٠ووٕ رعظووٌُِ ػووُسٔ درووّ و َدرةووُٗ دضه َٙووٕ رعُ ً و د اَ
درقوواَدى بًوواحن ؽُِووف درة وو دـ و ؾ دحمللووْ َد ١ووهيب ووو دٟسووعث س فوووْ
دضظ سِ د٥نع ّٕ دضع ح دٟسعث س فًّ سُد٘ فوْ درُوت دربديو وَ فوْ دضشعةبل،
َب رع و رْ دضش و ي ٕ فوووْ دسووع بدس دنف و ض قوواٟد دره ووُ دٟوعؼ و آ ص ػ وًٕ،
َ ةُ د َطبَط ؼةّق ويادحن َغ ِ د درعه ّٕ دضشعاد ٕ َدؿةّةّوٕ َدرظو لٕ
بؼفٕٮ ن ٕ.
 - 30ؿب درّ و بأسلخٕ قب وٕ اَرّو ً بًواحن درعوأثري درق ّوق َ -رقوأ نةوُا  -نلوٖ
ك فووٕ نه ػووب دربّٚووَٕ ،ي و د و سووّكُى رووٌ دنقك س و د سوولبّٕ َآث و س ص وورئ
َدسقٕ َطُِلٕ دضاٗ نلٖ درزسدنٕ َدرثبَٔ دؿُّدنّٕ َد٥نش ى ....الخل.
ثاُٚاً :أبزس ا ثار ا تصاوٗ ٞٙا بتٌاع ٞٚاهِامج ٞعّ احلزب ا تصاوٞٙ
 - 1د ٣ث س دٟوعؼ إِ َد ٟع نّٕ:
(و) واٗ تُوووف النعو ج َتؼوواِب درووهفط دـو م َدرغو ر هو

لو درببو درثو نْ ووو درقو م

2015م الس دنفو و ض درهو و تج دحمللوووْ د٥مجو و رْ دؿةّةوووْ صووو ٠د١نوووُدم (2015م -

ٔٛ

2017م) بهخووُ ( )2860لّوو س سِوو َ ،مبوو نشووبعٌ ( )%9ووو درهوو تج دحمللووْ د٥مجوو رْ
دؿةّةْ دضعُو ص ٠ي ٍ درفرتَٔ ،مب ُِدرٓ ( )13310لُّى اَٟس.
( ) واٗ تا ري درقاِا و درُحوادد د٥نع ّوٕ َتُووف بقـوً وَ ن ول بقـوً د٣صوب
ب وووٕ النع ّووٕ وووول ووو در وووٕ د٥نع ّووٕ دضع ح وٕ (بشووبا دنقووادم وواص٠د د٥نع و ج وَ
دستف و وسووق سي وَ دنف و ض حيووم در لووا دحمللووْ َدـ و س ْ ...الخل) ،الس دنف و ض
درهو تج دحمللووْ د٥مجو رْ دؿةّةووْ دضعُوو نو م 2018م مب و نشووبعٌ ( )%52ة سنووٕ بق و م
2014م.
فوووْ ؿووُ٘ درهة ووع درشوو بةع (و ) ،لووا وى درهوو تج دحمللووْ د٥مجوو رْ دؿةّةووْ
دنفووض ن و م 2018م ة سن وًٕ ب رق و م 2014م مب و نشووبعٌ َ ،%56غش و سٔ المج رّووٕ فوووْ
دره تج دحمللْ د٥مج رْ دؿةّةْ ص ٠د١سب سهُدد تةاس بهخُ ( )15340لّ س سِ ،
وٓ

ُِدرٓ حُدرْ ( )71385لُّى اَٟس.

(ج) ٨تعً وب بّ ن و د دؿش و ب د درةُ ّ وٕ حيووم درعف و وم دركووبري فوووْ ّووزدى دٟوعؼ و ا
دركلْ ،حّث دستفقت نشوبٕ دٟسوعً٠ك درهًو  ْٙدركلوْ الس درهو تج دحمللوْ د٥مجو رْ
و ( )%98ن م 2014م الس و ِعيو َر ( )%111نو ْ 2016م َ 2017مَ ،بو ر ؼوُ
دٟاص و س دحمللووْ دضُ ووا بهخووُ ( )%2نو م 2014م الس داص و س سو را بهخووُ ( )%11ن و ْ
2016م َ 2017مَ ،ي د

ِق وى وّ ٕ المج رْ

ِهعيٌ دمع

وو سول َصوا د

وػبذ ِ ٟفوْ بعغ ّٕ دؿا د١انٖ ممّ ِشعًلكٌ هً  ،بل َوػبذ ِقع ا  -فوْ دضة بل
 نلووٖ درق و ي دـ و س ْ فوووْ متُِوول درفيوؤُ ب و دٟسووعً٠ك درهً و  ْٙدحمللووْ دركلووَْدره تج دحمللْ د٥مج رْ مب نشبعٌ ( )%11و المج رْ دٟسوعً٠ك درهًو  ْٙدركلوْ وو
ؼُِ٠د دضغرتب َدضش نادد دـ س َّٕ .ي د و ِبوّ٬و واٗ وثوب درقواَدى فووْ توا ري
ط و د دٟوعؼ ا د٥نع َّٕ ،ب رع رْ دنقادم دضُدسا دحمللّٕ دضع حٕ رلعه ّوٕ و

و رو ر

و دنقك س د سلبّٕ شعةب ً٠نلٖ ف ل دَ١ؿ دٟوعؼ إِ َد ٟع نّٕ.
(ا) نلٖ دربغم و دنف ض دٟسعث س د٥مج رْ ن م 2016م مب نشوبعٌ ( )%30ة سنوًٕ
ب رق م 2014م ،ال ٟوى درفئُ درع ُِلّوٕ ر٠سوعث س ووا دستفقوت وو ( )%50نو م 2014م
الس ( )%61نوو م 2016مَ .ذروو ِبووّ٬و ووواٗ دنقكوو ض درهعوو ٙج درشووولبّٕ رلقووواَدى نلوووٖ

ٜٔ
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شوعةبل درعه ّووٕ ،ص ػوًٕ الذد و نل هو بوأى دستفو

قووا درعـوخم ِقو وى دٟسووعث س

دؿةّةْ وا دنفض فق ً٠ن م 2016م مب نشبعٌ ( )%53ة سنًٕ ب رق م 2014م.
(يو) دستف

قا درعـخم ،حّث دستف دضشعُٗ درق م ر٢سق س ن م 2018م مب نشوبعٌ

( )%74ة سنوًٕ ب رقو م 2014مَ .يو د دٟستفو دركووبري فوووْ دضشووعُٗ درقو م ر٢سووق س وووا
نكص نفشٌ نلٖ ف ل دَ١ؿ دٟوعؼ إِ َد ٟع نّٕ َب ١صؽ دضقّظّٕ هً .
(َ) دٟنف ض دركبري فوْ عُسوط نؼوّا درفوبا وو درواصل درةوُ ْ دؿةّةوْ دضعو ح
ن و م 2018م مب و نشووبعٌ ( )%68،5ة سن وًٕ ب رق و م 2014م ،حّووث وػووبذ عُسووط اصوول
درفووبا دؿةّةووْ نو م 2018م ِ ٟعيو َر ( )345اَٟسدً فوووْ درقو م ،وٓ وووول ووو عُسووط
اصل درفبا دضةاس  -حشا وابّ د دضهع د دراَرّٕ  -ر٢فبدا ؼت صط درفةب د١انوٖ
(صط فةوب درغو د٘) َبهشوبٕ (َ .)%5،4يو د و ِوب

واٗ د١ثوب درشوليب دركوبري رهعو ٙج

درقاَدى َدؿب دٟوعؼ إِ نلٖ درُؿ د ٟع نْ َدضقّظْ رلشك ى.
(ر) دٟستف دركبري فوْ قاٟد درب رٕ (درك لٕ)َ ،درويت دستفقوت وو موُ (- %24
 )%30نو و م 2014م الس موووُ ( )%60نو و م 2018مَ ،كو و د قووواٟد درب روووٕ د١صوووبٗ
(دره وؼٕ َدضُمسّٕ َدضةهقٕ)َ .ي د

ك ى رٌ وثوب كوبري فووْ توايُس شوعُٗ قّظوٕ

درغ ربّٕ درقع ٖ و درشك ى.
(ح) دستف نشبٕ درشك ى ؼت صط درفةوب د١نلوٖ وو ( )%49نو م 2014م الس وكثوب
ووو ( )%85ن و م 2018مَ ،ي و د و ك و ى رووٌ وثووب كووبري نلووٖ دستف و نشووبيت دٟرعخ و ا
بوو رعقلّم َدرعشووب

هوووٌَ ،دستفوو نشووبٕ دضوووبض َدرُفّوو د رقووام وووواسٔ د١سووب ؼ ووول

تك رّف درق٠جَ ،رِ أ دؾبميٕ  ....الخل.

و رو ر بو ر ب

وو دنقك سو د سولبّٕ

ل ُسٕ نلٖ حيم دنع ّٕ درق ل َك فٕ ف ٟد دٟوعؼ ا درةُ ْ ح رّ ً َ شعةب.ً٠
(ط) دٟنف ض دركبري فوْ شعُٗ دـوا د درق وٕ د١س سوّٕ كو رعقلّم َدرؼوخٕ،
حّث واٗ درقاَدى الس حب ى

ِعي َر ( )2،5لّوُى وو در و ٠دضلوعخة بو رعقلّم

درق م ال بشبا درهزَح وَ درعبَحن دٟوعؼ إِ درؼقبٕ دريت تق نًّ وسوبيم ،وَ بشوبا
تووا ري دضهظووآد درعقلّ ّووٕ وَ ح رووٕ دؿووب ذدتً و دروويت ح رووت اَى متكووو در وو٠

ووو

درُػووُ الس صا ووٕ درعقلووّم ،ك و تووانت وِـ و ً شووعُِ د تةوواِم دـووا د درؼووخّٕ

ٕٓ

رلشووك ى بشووبا تووا ري درقوواَدى رلقاِووا ووو دضهظووآد درؼووخّٕ َدنقووادم شووعلز د
ن لً َ ،ذر الس

ِ ٟعي َر ( )%40نو شعُِ تً وبل درقاَدى.

(ٓ) دٟنف و ض دركووبري فوووْ شووعُٗ دـووا د درـووبَسِٕ (كًبب و ٘ ّ ،و ٍ ...الخل)،
َذر نعّيٕ نام تُفب درعّ س دركًببو َ ،ْٙفووْ ظول دستفو تكو رّف دربوادٙل دضع حوٕ
رل ووووٕ ،حّوووث تشوووبا درقووواَدى َدؿؼو و س دٟوعؼو و آ الس دنفو و ض حيوووم در ووووٕ
ِعي َر ( )%90نو شعُدي وبول درقواَدىَ .كو ى رو ر وثوب

دركًبب  ّٕٙدضُرّأ الس

سووليب كووبري رووّص نلووٖ دضشووعُٗ دٟوعؼ و آ فخشووا ،بوول َنلووٖ شووعُٗ دـووا د
د١س سّٕ ك رؼخٕ َدرعقلّمَ ،دضشعُٗ دضقّظْ رلشك ى َح رعًم درهفشّٕ وِـ ً.
(ك) تُوف دسعث سدد درة

دـ ؾ ضأ وسب سهُدد فووْ ظول دستفو دضشوعُٗ درقو م

ر٢سووق س َص ػوًٕ درشوول َدـووا د دضشووعُسأ َبهشووبٕ تعيو َر ( ،)%74سووُحن ِكلووف
ذر درة

تك رّف الؿ فّٕ  -الذد مت دٟسعث س بقا تُوف درقاَدىَ ،مب ِ ٟةول نوو

( )11لّ س اَٟس بأسق س ن م 2018م.
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دؾ نا درهةآ:

تعًب دربّ ن د درهةإِ دضع حٕ نوو درفورتٔ (2010م 2016 -م) واٗ شو ي ٕ درقواَدى
َدؿب دٟوعؼ إِ فوْ رِ أ شعُٗ تف وم فوْ دؾ نا درهةآَ ،نُ ز فّ ِلْ ويم
ع يب ذر درعف وم:
(و) دستف نشبٕ درهةإِ الس المج رْ درقبض درهةآ و ( )%36،4فوْ درق م 2014م الس
( )%48،4ن م 2016مَ ،يو د ِوب

واٗ د٥فوبدط فووْ درقوبض درهةوآ َدنفو ض ثةوٕ

دضعق و ل دٟوعؼوو اِ فوووْ درُؿوو درهةووآَ ،دػ و يًم ب رعوو رْ مووُ دضـوو سبٕ فوووْ
درق ٠د د ١هبّٕ َد١ػُ درث بعٕ مم تبتا نلٌّ رِ أ دستفو وسوق س ػوبحن درق و٠د
د ١هبّٕ َب رع رْ دستف

قاٟد درعـخم َص ػوًٕ نهوا لوا وى درقوبض درهةوآ ووا

دستف نو م 2016م مبو نشوبعٌ ( )%19ة سنوًٕ ب رقو م 2014مَ ،ذرو
ص ٠ذر درق م بهشبٕ (َ .)%58،4وا

وبٯد٘ رِو أ درهةوُا

٘ ذر دٟستف فووْ درقوبض درهةوآ بو رعُدرٓ

و تبد و المج و رْ نووبض درشوول َدـووا د (وّ ووٕ دٟسووعخاد د دؿةّةّ وٕ) صوو٠
درفوورتٔ نفش وً بهشووبٕ (َ ،)%50ي و د ِق و وى يه و ك الفبدط و ً فوووْ درقووبض درهةووآ ن و م
2016م ة سنوًٕ بق و م 2014م مب و نشووبعٌ (َ ،)%70يووْ نشووبٕ كووبرئ بكوول دضة و ِّص،
ٕٔ
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َتأتْ فوْ ظول تبد و درُادٙو (طوبٌ درهةوُا) بهشوبٕ ( .)%3،5ك و تثبوت دضٞطوبدد وى
كلٍ و در لا دركلْ رل يع

دستف نشبٕ درهةُا فوْ ظل تبد

َدرُاد ٙص ٠تل

درفرتٔ واد الس درزِ أ دركبرئ فوْ حيم درهةُا دضكاسٕ راٗ درؼبدف َس
َد١ن

دض

١َ ،يادحن غري دوعؼ إِ.

( ) دسووع بدس دستف و تبد و حيووم َنشووبٕ درُاد ٙو ب و رق ٠د د ١هبّووٕ ،حّووث َػوولت
نشبعً الس المج رْ درُاد ٙفوْ درق م 2016م ( )%48ة سنوًٕ بهشوبعً فووْ درقو م 2014م
دروويت بلغووت (َ ،)%74يو د و ِقو دنفو ض شووعُٗ ثةووٕ دضعقو ل دٟوعؼو اِ فوووْ
درُؿو دٟوعؼو آ ،د ١وب درو ٓ كو ى رووٌ وثوب سووليب متث٬ول فوووْ رِو أ درشووُّرٕ دحمللّووٕ
ة بل دنف ض درقبض و درهةا د ١هيب،
دضٞطبدد دضعقلةٕ ب ررتد

ِش يم فوْ دستف وسق سي  .ك تثبوت

فووْ حيوم درُادٙو ب رهةوا دحمللوْ َد ١وهيب رلة نو د غوري

دؿكُ ّٕ ،وى ز٘دً ي ً و درزِ أ فوْ درهةا دحمللْ وا مت ؼُِلٌ الس نةا و هيب،
ك ظل عادَ ًٟص سج درة

دضؼبيف.

(ج) دٟنف ض دركبري فوْ د١ػُ دـ س ّٕ رلبه دضبكزٓ نو م 2016م مبو نشوبعٌ
( )%75ة سنًٕ ب رق م 2014مَ ،يُ

واٗ الس دنف ض ال ك نّوٕ تغ ّوٕ تلو د١ػوُ

رلُدسادد و وسبقٕ وطًب الس طًب َدحا.
(ا) دٟستف دركبري فوْ سػّا اُِنّٕ دؿكُ وٕ وو دؾًو ر دضؼبفووْ نو م 2016م
مب و نشووبعٌ ( )%75ة سن وًٕ ب رق و م 2014مَ ،ذر و نعّيووٕ دٟستف و دركووبري فوووْ سػووّا
اُِنّووٕ دؿكُ ووٕ رلبه و دضبك وزٓ ن و م 2016م مب و نشووبعٌ ( )%193ة سن وًٕ ب رق و م
2014م ،بشوبا  -وِـو ً  -دٟنع و ا دركوبري فووْ متُِول نيوز دضُدرنوٕ درق وٕ دركووبري
صوو ٠نو ْ (2015م َ2016م) نلووٖ دٟووورتدض ووو دربهو دضبكووزٓ فوووْ ظوول الحيو م
دربهُك درعي سِٕ َد٥س ّٕ ٠نو دضش ي ٕ فوْ متُِل ذر درقيز نعّيٕ تانْ ثةعًو فووْ
درُؿو دٟوعؼو آ ن وًٕ َدضو رْ بؼووفٕ ص ػووٕ ،ن يّو بشووُ٘ الادسٔ درشّ سووٕ درهةاِووٕ
َدرـغُط دريت مت سسً  -فوْ درؼاا ذدتٌ  -دؿكُ ٕ درع بقٕ رعخ رف درقاَدى.
(يو) دٟنف ض دركبري فوْ سػّا اُِنّٕ درة
ي ِعي َر
َذر
ٕٕ

دـ ؾ و دؾً ر دضؼبفوْ حّث

نشوبعٌ ( )%10وو المجو رْ ووبَض دؾًو ر دضؼبفووْ فووْ درقو م 2016م،

ة سن ًٕ بهشبٕ ( )%20فوْ درقو م 2014مَ ،يو د ِوب دٟنفو ض دركوبري فووْ اَس

درة و دضؼبفوووْ فوووْ النق و غ دٟوعؼ و ا ن وًٕ َف و درعه ّووٕ بؼووفٕ ص ػووٕ ،ن يّ و
وِـو ً الذد و نل هو وى نشووبٕ المجو رْ درةووبَض رة و نْ درزسدنووٕ َدرؼووه نٕ  ٟتعيو َر
( )%10و المج رْ وبَض درة

دـ ؾ و دؾً ر دضؼبفوْ.

(َ) درعايُس دركبري فوْ درةُٔ درعب ارّوٕ رلبِو

وو

ة بول درواَٟس ،حّوث فةوا دربِو

وُ٬تووٌ درعب ارّووٕ ب روواَٟس نً ِووٕ نوو م 2017م وو نشووبعٌ ( )%56ة سنووًٕ ب رقوو م 2014م،
َك ى ر ر د ١ب وثبٍ دركبري فوْ سف

قاٟد درعـخم َدنقك سو تً درشولبّٕ نلوٖ

شووعُٗ قّظووٕ درغ ربّووٕ ووو درشووك ىَ ،دستف و تك و رّف دٟسووعث سَ ،ك و د رِ و أ
سػّا دراِو دـ س ْ َونب  ٌٙدض رّٕ نلٖ دضُدرن د درق ٕ.
(ر) ػفّف عخؼ٠د دٟوعؼ ا درةُ ْ وو درهةوا د ١وهيب ن وًَٕ ،دربهو دضبكوزٓ
بؼفٕ ص ػٕ ،حّث دنفـت عخؼ٠د دٟوعؼو ا درةوُ ْ الس ( )7530لّوُى اَٟس
ن م 2016م ة سنًٕ بوو ( )18181لُّى اَٟس ن م 2014م ،ك دنفـوت عخؼو٠د
دربه و دضبكووزٓ رلفوورتٔ ذدتً و ووو ( )3817لّووُى اَٟس الس ( )28لّووُى اَٟسَ .ب و ر
دؿو و ب دربهو و دضبكوووزٓ الس سوووخا دحعّ ط توووٌ دـ س ّوووٕ رع ُِووول دسوووعريدا درشووول
د١س سّٕ ،د ١ب در ٓ وفةاٍ درةاسٔ نلٖ دٟسع بدس فوْ متُِل َدسادد درشل د١س سّٕ
وَ دروواف نووو سووقب ػووبحن درق لووٕ درُطهّووٕ .ك و

و ٘ وووبدس نةوول ةووب َ ً و م دربه و

دضبكوزٓ ووو بكوزٍ دربّٙشووْ فوووْ درق ػو ٕ ػووهق ٘ الس فبنووٌ اِهوٕ نوواى َسووخا
نع م درشُِفت ،الس طل ٬حبكٕ دربه دضبكزٓ َواستٌ نلٖ الادسٔ درشّ سٕ درهةاِوٕ،
َتقبِض وػُرٌ دـ س ّٕ رلهًا و وبل دؿكُ ٕ درع بقٕ رعخ رف درقاَدى ،ذرو الس
نا فةادى دربه رقُدٙاٍ و دسعث سدد وػُرٌ دـ س ّٕ.
(ح) دستف نيز دؿشو

دؾو سٓ نو ْ (2015م َ2016م) ة سنوٕ بقو م 2014م ،مبو

نشووبعٌ ( )%47( َ )%69نلووٖ درعووُدرَْ ،ذر و بشووبا دٟنف و ض دركووبري فوووْ ن ٙووادد
درؼ اسدد و درشل َدـا د ،ص ػًٕ ػ اسدد دروهفط َدرغو ر درويت دنفـوت صو٠
درقوو

دضوو كُسِو ( ة سنوووٕ ب رقوو م 2014م) مبوو نشوووبعٌ ( )%90،2( َ )%80،4نلوووٖ

درعُدرَْ ،فوْ ظل تبد

درُدسادد و درشل َدـا د  -وػ - ً٠ص ٠درفرتٔ نفشوً

بهشووبٕ ( )%44( َ )%47نلووٖ درعووُدرْ ،ب ٥ؿ و فٕ وِـ و ً رعُوووف دٟسووعث سدد د ١هبّووٕ
َدرشخا و درةبَض دـ س ّوَٕ .ووا كو ى رو ر كلوٌ اَس فووْ دستفو نيوز ّوزدى
ٖٕ
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دضافُن د ص ٠ن ْ (2015م 2016 -م) ة سنًٕ ب رق م 2014م مب نشوبعٌ (َ )%274
( )%96نلٖ درعُدرَْ ،ي د و

قول نشوبٕ درقيوز الس درهو تج دحمللوْ تبتفو

ن م 2014م الس ( )%5،5( َ )%9،1رلق

دض كُسِو نلٖ درعُدرَْ ،ي د

وو ()%2،1
ِقو وى

دٟوعؼ و ا درةووُ ْ وووا فة وا ووو نُدٙوواٍ ووو درهةووا د ١ووهيب صوو ٠درفوورتٔ (2015م -
2018م) و ِة و س ( )40لّ و س اَٟس ،د ١ووب در و ٓ تشووبا فوووْ نووام ووواسٔ دٟوعؼ و ا
درّ

نلٖ تُفري دؿوا د١انوٖ وو درهةوا د ١وهيب درو٠رم ٟسوعريدا دؿوا دضه سوا وو

درشل َدـا د دٟسعً٠كّٕ َدرُسّ ٕ َدربومس رَّٕ ،يُ و واٗ الس دنقوادم بقوض
تل درشل َدـا د َدستف وسق سي بؼفٕ ن ٕ ،د ١وب درو ٓ سو يم فووْ دنفو ض
شعُِ د دضقّظٕ رلشوك ى َدنفو ض شوعُٗ النعو ج درقاِوا وو درُحوادد د٥نع ّوٕ،
َطل حبكٕ دٟسعث س بؼفٕ ن ٕ.
(ط) حةق دربه دضبكزٓ صشو سٔ وو دسوعث س دحعّ ط توٌ دـ س ّوٕ درويت دسوعهف ي
بشبا درقاَدى َدؿؼ س ص ٠درفرتٔ (2015م 2018 -م) مب ِ ٟةل نوو ( )350لّوُى
اَٟسَ ،يُ

نكص نفشٌ  -بظكل ب طب  -نلٖ الِبدادد دراَرٕ.

(ٓ) بلُغ اُِنّٕ دؿكُ ٕ رليً ر دضؼبفوْ نً ِٕ ن م 2016م

نشبعٌ ( )%95،5و

المج رْ درقبض درهةآَ ،ميثل ذر دصع ًٟ٠كوبريدً فووْ دؾ نوا درهةوآ ،و ِشو يم
فوْ دؿوا وو اَس دؾًو ر دضؼبفووْ فووْ د١نظو ٕ دٟوعؼو إِ ذدد در و ب د٥نعو ْ،
َِـقف دؿو فز رواٗ درة و دضؼبفووْ َدرة و دـو ؾ رلعُ وٌ موُ دٟسوعث س فووْ
دضظ سِ د٥نع َّٕ ،ذر بشبا ؿقف درثةٕ فوْ س ٕ ٠درُؿ درهةآ َدٟوعؼ آ.
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دؾ نا دض رْ ( رّٕ دؿكُ ٕ):

(و) دٟنف و ض دركووبري فوووْ كعلووف ؼ و اس دِ٥ووبدادد درق ووٕ ،بوول َدنقووادم بقـووً
بظوووكل

لوووق ثووول الِوووبدادد دروووهفط َدرغو و ر َدرشوووخا وووو درةوووبَض َدضشو و نادد

دـ س ّووٕ ،حّووث دنفـووت دِ٥ووبدادد درق ووٕ صوو ٠درفوورتٔ (2015م 2018 -م) بهخووُ
( )8676لّو و س سِو و وٓ و و ِوووُدرٓ ( )40،4لّو و س اَٟسَ ،ب نفو و ض نوووو درعُوقو و د
در بّقّٕ رلفرتٔ ذدتً (فوْ ظول نوام َ وُا درقواَدى) تؼول نشوبعٌ الس ( .)%70،5د ١وب
در ٓ تبتا نلٌّ نام واسٔ دؿكُ ٕ نلٖ درُفو ٘ ب رعزد تًو بعوُفري دؿوا د١انوٖ وو
دضبتبوو و د َد ١ووووُس َنفةوو و د درعظووووغّل َنفةوو و د درـوو و ى د ٟع وو و نْ َ شووووعخة د
ٕٗ

دضعة نوواِو ،و تشووبا فوووْ َػووُ مووُ ( )1520ورووف ُظووف َ عة نووا بحلووٕ درفةووب
د١انٖ (فةب درغ د٘)َ ،مب نشبعٌ ( )%32و المج رْ درشك ى ،ن يّ بعايُس شعُٗ
دـووا د د١س سووّٕ ك و رعقلّم َدرؼووخٕ باس ووٕ كووبرئَ ،تُوووف دٟسووعث س بظووكل
كلْ ،ب ٥ؿ فٕ ض سّكُى  -شعةب - ً٠و تادنّ د سلبّٕ كبرئ رعل د٣ث س نلٖ
كعلف ه حْ دؿّ ٔ د ٟع نّٕ َدم ٟد دٟوعؼ إِ.
( ) دنف ض المج رْ درهفةو د درق وٕ صو ٠درفورتٔ (2015م 2018 -م) بهخوُ ()6649
لّ س سِ  ،وٓ

ُِدرٓ ( )31لّ س اَٟسَ ،ب نفو ض نوو درعُوقو د در بّقّوٕ رلفورتٔ

ذدتً (فوْ ظل نوام َ وُا درقواَدى) تؼول نشوبعٌ الس ( َ .)%55،7قعوم يو ٍ درهفةو د
وػبخت درعزد د و نُنّٕ راٗ دؿكُ ٕ سوُد٘ ك نوت فووْ طوكل بتبو د وَ ة بول
فُدٙووا اِووو نو م وَ شووعخة د ةو َر ضظو سِ المن ّٙووٕ ،د ١ووب درو ٓ سّظووكل نب ٚو ً
كبريدً شعةب ً٠نلٖ ُدرنٕ دراَرٕ.
(ج) ب رهعب الس

ك ى ٨شعًا٧ف ً (وبول درقواَدى) غؼوُؾ تثبّوت نيوز دضُدرنوٕ نهوا

شعُدي رق م 2014م ،لا وى درقيوز ووا دستفو صو ٠درفورتٔ (2015م 2018 -م) نوو
ذر دؿا دضشعًاحن بهخُ ( )2190لّ س سِ  ،وٓ و ِوُدرٓ ( )10لّو س اَٟسَ ،يو د
كلف دضُدرنٕ ونب ٘ ٪الؿ فّٕ ة بل فُدٙا ص ٠درشوهُدد د١سبو مبو ةوادسٍ ()680
لّ س سِ  ،وٓ

ُِدرٓ ( )3لّ س اَٟس.

(ا) واٗ تُوف دٟسعث س دؿكُ ْ َتق ُّل نظ ط و و درُحوادد دٟوعؼو إِ صو٠
درفوورتٔ (2015م 2018 -م) الس ؼ وول دضُدرنووٕ درق ووٕ َ ُدرن و د درُحووادد دٟوعؼ و إِ
َدضشعةلٕ َدضلخةٕ تك رّف الؿ فّٕ – شوعةبَ ،ً٠ذرو نعّيوٕ دستفو

قوا درعـوخم

ن ك ى عُوق ً ص ٠درفرتٔ دضو كُسٔ بهخوُ (َ ،)%30مببلوغ ِؼول الس ( )360لّو س
سِ  ،وٓ

ُِدرٓ ( )1،7لّ س اَٟس.

(يو) تُوف درقاِوا وو دضهظوآد دؿكُ ّوٕ َدـا ّوٕ َد٥نع ّوٕ وَ توا ريي  ،سوُحن
ِكلووف صزِهووٕ دراَرووٕ بوو رغ كووبرئ ووادً نهووا تعًّووأ درعووبَحن ٥نوو أ تظووغّلً ،
َبعكلفٕ وَرّٕ رو تةل  -تةاِبِ ً  -نو ( )10لّ س.
 - 4دـش ٙب دربظبِٕ.

( )1

ٔ -تقرير وزارة حقوق اإلنسان ،ألف يوم من العدوان على اليمن ٜٔ ،ديسمرب  ،ٕٓٔٚص٘ٔ.
ٕ٘

العدواى االكذصادي على الٌهٌ :اآلثاز والذداعٌاخ وطتل الهىاجهح

(و) طًاد٘ (:)10258
 وطف 2059 : نش ٘1556 :-س

6643 :

( ) بحْ (:)21215
 وطف 3009 : نش ٘2490 :-س

15716 :

(ج) ق و ()2050
(ا) ح ٟد ال ً ض ()450
(يو) وكثب و ( )420ح رٕ َف ٔ بشبا درفظل دركلُٓ.
(َ) وكثب و ( )247000ح رٕ َف ٔ و د١طف بشبا سُ٘ درعغ ِٕ.
(ر) وكثب و ( )2062ح رٕ َف ٔ بشوبا وبض دركوُرريدَ ،الػو بٕ وكثوب ()900000
ح رٕ.
(ح) َف ٔ وكثب و ( )80و دركُداس درؼخّٕ َ ،بح (.)220
(ط) َف ٔ

ِة س ( )15000بِض بشبا نام درش ح هلم ب رشفب رعلةْ درق٠ج فووْ

دـ سج.
(ٓ) َفوو ٔ موووُ ( َ )1162وووبح موووُ ( )1199بشوووبا ون وو السي بّوووٕ وووو درعهعّ وو د
د٥سي بّٕ درق ّلٕ راَ درقاَدى.
(ك) دسعظً ا مُ ( )78و هبّ َ ،ً ٬بح (.)95
( ) َف ٔ مُ ( )1،55بشبا دـُحن َدربنا نعّيٕ غ سدد اَ درقاَدى.
(م) َف ٔ مُ ( )%1و دضبؿٖ دضؼ ب ب  ١بدض دضز هٕ (درةلا ،دركلٖ ،دركبوا،
 ....الخل) بشبا نام تُفب د١إَِ دـ ػٕ بعل د ١بدض.
(ى) تًيري َنزَح
(ؾ ) ه

ِعي َر ( )3،5لُّى و درشك ى نو ه طةًم.

ِة س ( )%30و درق رة فوْ دـو سج وو درقوُأ الس دروّ و َ ،هو ()95

ورف بِض و درشفب رلق٠ج فوْ دـ سج.
ٕٙ

( ) هو درشوفو دحمل لوٕ ب رشول درغ دّٙوٕ َد١اَِوٕ َدضظوعة د درهف ّوٕ وو درواصُ الس
دضُدن.ٛ
(حن) نبولٕ دضهع د د٥نش نّٕ نو تةاِم صا تً د٥نش نّٕ.
(ض) نام ذي
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مُ ( )2،5لُّى ط را الس دضادسض َدؾ ق د بشبا درقاَدى.

ُ ز دـش ٙب دض إِ َتكلفعً درعةاِبِٕ:

(و) تا ري َتـبس

( )1

ِعي َر ( )430ورف هز َ ،بعكلفٕ تةاِبِٕ وَرّٕ تبلغ ( )20لّ س

اَٟس.
( ) تا ري َتـبس

ِعي َر ( )2621اسسٕ َ()23

قٕ َ( )60قًادً َكلّٕ ()68

بفة ً الادسِ ،ً ٬ب ٥ؿ فٕ رو ( )785اسسٕ عُوفٕ نوو درق ولَ ،بعكلفوٕ تةاِبِوٕ وَرّوٕ
تؼل ( )380لُّى اَٟس.
(ج) تووا ري َتُوووف كلووْ نووو تةوواِم دـووا د درؼووخّٕ رهخووُ ( )500بفووق ػووخْ،
َدرعُوف ز ً ّٙنو تةواِم دـوا د درؼوخّٕ رهخوُ ( )1300بفوق ػوخَْ ،بعكلفوٕ
تةاِبِٕ وَرّٕ تبلغ ( )1000لُّى اَٟس.
(ا) توووا ري ( )59شوووبدًَ ،موووُ ( )5000كّلوووُ ووورت طوووُرْ وووو در بوو و د دضقبوووأ،
َبعكلفٕ تةاِبِٕ وَرّٕ تبلغ ( )1500لُّى اَٟس.
(يو) تا ري مُ ( )85هظأٔ سِ ؿَّٕ ،بعكلفٕ تةاِبِٕ وَرّٕ تبلغ ( )900لُّى اَٟس.
(َ) تا ري مُ ()15

سدًّ )14(َ ،ه َ٘ ،٪بعكلفٕ تةاِبِٕ وَرّٕ تبلغ ( )7000لّوُى

اَٟس.

ٔ -المرجع السابق.
انظر أيضاً :صحيفة الثورة ،العدد  ٕٓ ،ٜٕٔٓٙيونيو  ،ٕٓٔٚص٘.
حوار مع عبد اهلل عالو :وجد أن متوسط نسبة ادلساكن ادلدمرة كلياً إلٗنايل ادلساكن وادلتضررة من العدوان تصل إىل ٕ%ٖٗ.
مساكن مدمرة بينما ٕنثل نسبة ادلساكن ادلتضررة إىل .ٙ٘.ٛ
ٍ
 اعتماداً على تقديرات بعض ادلهندسٌن ادلدنيٌن فإن تكلفة إعادة اإلعمار وتأىيل ادلساكن كحد أدىن إلعادة إعمار ادلسكنادلدمر ال تقل عن ٘ٔ مليون لاير ميين بأسعار سنة ٕٗٔٓم أي ما يوازي ٓ ٙألف دوالر حسب سعر الصرف الرمسي (ٕٓ٘) لاير
للدوالر ،وادلنزل ادلتضرر ٘ مليون لاير ما يوازي ٕٓ ألف دوالر .أما ادلدارس وادلنشآت األخرى فحسب تقديرات الباحث يف ضوء
البيانات ادلتاحة يف ادلوازنات االستثمارية لبعض اجلهات احلكومية ويف ضوء البيانات حول عدد ىذه ادلنشآت وادلشاريع ادلقدرة يف
تقدير وزارة حقوق اإلنسان اآلنف الذكر.
ٕٚ

العدواى االكذصادي على الٌهٌ :اآلثاز والذداعٌاخ وطتل الهىاجهح

(ر) تا ري طبك د دركًبب ٘ َ قادد َغريي َ ،بعكلفٕ تةاِبِٕ وَرّوٕ تبلوغ ()5200
لُّى اَٟس.
(ح) تا ري بدفق رلؼبحن درؼخَْ ،بعكلفٕ تةاِبِٕ وَرّٕ تبلغ ( )480لُّى اَٟس.
(ط) تا ري هظآد نف َّٕ ،بعكلفٕ تةاِبِٕ وَرّٕ تبلغ ( )1000لُّى اَٟس.
(ٓ) تووا ري هظ وآد رلة و دـ و ؾَ ،بعكلف وٕ تةاِبِووٕ وَرّووٕ تبلووغ ( )39000لّووُى
اَٟس.
(ك) تا ري مُ (ُ )400و َطبكٕ دتؼو ٟدَ ،بعكلفوٕ تةاِبِوٕ وَرّوٕ تبلوغ ()354
لُّى اَٟس.
( ) تا ري بدف ٛػّا َوُدس َمُي َ ،بعكلفٕ تةاِبِوٕ وَرّوٕ تبلوغ ( )3100لّوُى
اَٟس.
(م) تووا ري هظووآد رسدنّووٕ َ ووزدس َ قووادد رسدنّووَٕ ،بعكلفووٕ تةاِبِووٕ وَرّووٕ تبلووغ
( )13700لُّى اَٟس.
(ى) تووا ري وسووُدا َقوو٠د ػ سِووٕ َغرييو َ ،بعكلف وٕ تةاِبِووٕ وَرّووٕ تبلووغ ()31571
لُّى اَٟس.
(ؾ) تووا ري ( )8010هظوأٔ ّٙووٕ و بو (سووا ،حو ز ،صووزدى و  ،ْٙوهووُدد سٓ)،
َبعكلفٕ تةاِبِٕ وَرّٕ تبلغ ( )4000لُّى اَٟس.
( ) تا ري ( )1090ـخٕ ّ ٍ َغ س د َطبكٕ سٓ ٬حواِثَ )10(َ ،حوادد ط ووٕ
مششَّٕ ،حف سدد سَٓ ،٬بعكلفٕ تةاِبِٕ وَرّٕ تبلغ ( )500لُّى اَٟس.
فوْ ؿُ٘

سبق ،ميكو درةُ  :الى درعكلفوٕ دَ١رّوٕ ضو ا وبٍ ؼو رف اَ درقواَدى

و بهٖ ؼعّٕ ََحادد النع ّٕ (رسدنّٕ ،ػه نّٕ ،دتؼ ٟد ،نةل ،ػ سٔ ،كًبب ٘،
ّ ٍ َػبحن ػخْ ...الخل) تعي َر ( )129685لُّى اَٟس و بِكْ.
احملىر اٌثاين :درعُوق د دٟوعؼ إِ َد ٟع نّٕ دضشعةبلّٕ َدرهع ٙج دضرتتبٕ نلًّ
م َ فوْ ي د دضبخث تةاِم تُوق د حُ ويم تادنّ د درقاَدى َدؿب دٟوعؼ إِ
درظو لٕ نلوٖ ف وول دَ١ؿو دٟوعؼو إِ َد ٟع نّوٕ دضشوعةبلَّٕ ،ذرو نلوٖ درهخووُ
د٣تْ:

ٕٛ

أوالً :االفرراضاخ األضاضُح اٌيت تُُٕد ػٍُها اٌرىلؼاخ
ُ -1دنع و د سووهٕ 2014م مبث بووٕ درشووهٕ د١سوو ض ،كُنً و درشووهٕ دروويت سووبةت بادِووٕ
درقاَدىَ ،ذر

د١ص فوْ دؿشب ى وى دَ١ؿ درشّ سّٕ َدٟوعؼو إِ صو ٠تلو

درشهٕ ي تكو فوْ وحشو ح ٟتً ; الذ ك ى دره تج دحمللْ دؿةّةْ فوْ تل درشهٕ ووا
سيل تبد ق ً نوو درقو م 2013م بهشوبٕ (َ ،)%10،61كو د بهشوبٕ ( )%19،2نوو درقو م
2010م.
 -2دُن ٨ع ٭ا٧د تُوقو د َ قواٟد منوُ درهو تج دحمللوْ د٥مجو رْ دؿةّةوْ دضشوعًاحن وبول
درقاَدى رلفرتٔ (2015م 2018 -م) به ٘ ٪نلٖ نع ٙج ق اث د ػهاَا دراَرْ
درّ

دؾ نا

فوْ ن  ٬ى فوْ طًب وكعُبب 2014م ،و و صو ٠درشوهُدد 2018م َ و بقواي ،

فةووا دفرتؿووه منووُ دره و تج دحمللووْ د٥مج و رْ دؿةّةووْ مبقووا

ووهخفض ( ،)%4ك و

دفرتؿووووه قووووا درعـووووخم ١سووووق س دضشووووعًل (َ ،)8سووووقب ػووووبحن رلق لووووٕ دحمللّووووٕ
(َ )89’2014يُ سقب سهٕ د١س ض.
 -3مت تةوواِب عُسووط ق وول سوض دض و درث بووت ووو صوو ٠بّ ن و د درفوورتٔ (2010م -
2005م) َدر و ٓ بلووغ ( )61،1سِ و  ،ثووم مت تب ّخووٌ ( )%50ووو قووا درعـووخم رووهفص
درفووورتٔ وٓ بهشوووبٕ ( )%30رّؼووول الس ( )2،1سِو و َ ،مت س وووذ مبقوووا درعـوووخم رلفووورتٔ
(2014م 2010-م) َدرب رغٕ نشبعٌ ( )%60رّؼل الس ( )3بأسق س سهٕ د١سو ض 2014م،
َفوووْ ؿووُ٘ ذرو مت تُوو حيووم دٟسووعث س دروو٠رم رعخةّووق قوواٟد دره ووُ دضعُوقووٕ فوووْ
درباِل (.)2
 -4مت َؿ بادٙل وسبقٕ ره ُ دره تج دحمللْ د٥مج رْ دؿةّةْ ص ٠درفورتٔ (2019م -
2045م)َ ،ذر نلٖ درهخُ د٣تْ:
 دربووواِل د : َ١فووووْ ظووول دسوووع بدس درقووواَدى صووو ٠درفرتتوو 2019( :م) َ (2019م -2020م).
 درباِل درث نْ :دنعً ٘ درقاَدى فوْ درق م 2018مَ ،ؼةّق منُ بتف ِؼل فوْ قارٌالس ( )%13سووهُِ ً ،عّووث ِبوواو ووو ( )%20نو م 2019م َ ،ووو ثووم ِووهخفض رّؼوول فوووْ
درق م 2030م الس .%4
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 دربوواِل درث رووث :قووا منووُ عُسووط ِبوواو ووو ( )%15نو م 2019م ،ثووم ِووهخفض الس( )%6ن م 2036م.
 درباِل دربدب  :منوُ وهخفض ِبواو مبقوا ( )%15نو م 2019مَِ ،هعًوْ بوو ( )%6نو م2042مَ .وا حااد درفرتٔ  -وِـ ً  -بادٙل مب ِ٨عُو فوْ ح حاَث تش ٍَ فوْ درهو تج
دحمللْ د٥مج رْ دضشعًاحن وبل درقاَدى

دضعُو بقا درقاَدى.

 -5مت تُو و منووُ دٟسووعً٠ك درهً و  ْٙدركلووْ رلشووهُدد (2019م 2030 -م) فوووْ ؿووُ٘
دفرتدض حواَث ؼشوو تواسهْ فووْ شوعُِ د دضقّظوٕ ،و

بدنو ٔ ؼاِوا وز٘ وو

اصووُ د١سووب ٥نو أ الن و س و ا ووبٍ درقوواَدىَ ،ؼةّووق قووا منووُ بتفو ك و فوووْ
دربوواِل ( َ ،)2عُسووط ضقووا وسووق س دضشووعًل صوو ٠درفوورتٔ (2019م 2035 -م) بهخووُ
(.)%8
 -6مت تُووو منوووُ درشوووك ى صووو ٠درفوورتٔ (2019م 2034 -م) مبعُسوووط سوووهُٓ وووواسٍ
(.)%6،2
 -7مت درعُو ٟػ ٍ ػ فوْ دراصل َدرعخُِ٠د دؾ سِٕ و درق ي دـ س ْ فووْ ؿوُ٘
دضشعيادد دحملع لٕ فوْ دضه ةٕ ،مبو ِشو نا فووْ تةواِب درعُوقو د ر٠اصو س درةوُ ْ،
رّعم و ص٠رٌ تةاِب درعُوق د رلواصل درةوُ ْ دضعو ح صو ٠درفورتٔ دضشوعةبلّٕ فووْ ظول
تُفب تُوق د دٟسعً٠ك درهً  ْٙدركلْ.
 -8دفرتدض دٟسعً٠ك درهً  ْٙدركلْ ادرٕ فوْ دراصل درةوُ ْ دضعو حَ ،نلوٖ دفورتدض
حاَث دنف ض

ب  3 - 2نة ٕ .َِٕٞ

 -9دفرتدض منُ كلٍ و الِبدادد درـبدٙا دضب طبٔ َغري دضب طوبٔ فووْ ؿوُ٘ قواٟد
منُ دره تج دحمللْ د٥مجو رْ ب ١سوق س دؾ سِوٕ (دربواِل  )2و الؿو فٕ نة وع

وَِٞع

ة بل سقْ دؿكُ وٕ الس سفو نشوبٕ درعخؼوّل درفقلوْ وو ( )%25وو المجو رْ حيوم
درُن ٘ دِٟبدآ دضع ح فق ً٠ن م 2018م ،الس ( )%80ن م 2030م.
 -10مت تُو ن ٙادد عخةةٕ وو دروهفط َدرغو ر صو ٠درفورتٔ (2019م 2030 -م) فووْ
ؿُ٘ دفرتدض نام ػ َر عُسط سقبي ص ٠ي ٍ درفرتٔ ( )50اَٟسدً رل ّل ة بول
( )102،7اَٟس رل ّل نو م 2014م ،الس
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نوا تُوو درعواسج فووْ رِو أ د٥نعو ج صو٠

د١سب سهُدد دَ١س (2019م 2022 -م) رّؼل الس نفص دضشعُٗ در ٓ ك ى نلٌّ ن م
2014مَِ ،عل  -ب ر ب  -ث بع ً ي تعخةق دكعظ ف د اِأ.
 -11دفرتدض وّ م دؿكُ ٕ بعهعّف كظف دربدتا و درُظ ٙف درُي ّوٕ َدضزاَ وٕ
َدرعاسج فوْ ػبحن شعخة د دضوُظف غوري دضهؼوبفٕ وبول نو م 2019مَ ،كو د سفو
سةف دضبتب د فوْ ة بل دٟستف فوْ دضشعُٗ درقو م ر٢سوق س صو ٠درفورتٔ (2010م -
2018م)َ ،در ٓ بلغت نشبٕ دستف نٌ فوْ درق م 2018م موُ ( )%282،38ة سنوًٕ ب رقو م
2010م.
 -12دفرتدض وّ م دؿكُ ٕ بإن أ دحعش

وسق س درف ٙأ نلٖ دراِو درقو م دروادصلْ

فوْ ؿُ٘ دض سس د دراَرَّٕ ،يْ ( :قوا درعـوخم نة وع

وَِٞع ) ،وٓ%8( :

.)%10 = %2
 -13دفوورتدض تووافق درةووبَض َدضشو نادد باس ووٕ كووبرئ كووُى دؾووز٘ د١كو
نب سٔ نو تقُِـ د شعخةٕ رلّ و ب٬د٘

هًو

و ت بٌ اَ درقاَدى و تا ري رل هظوآد

درق ٕ د٥نع ّٕ َدـا ّٕ.
 -14تُووو دٟسوووعث سدد َدرعخوووُِ٠د دربومس رّوووٕ فووووْ ؿوووُ٘ ع لبوو د النوو أ تأيّووول
دضهظآد دضا بٔ وَ دضعـبسٔ بشبا درقواَدى َحيوم دضوُدسا دضع حوٕ رو ر  ،غ ػوٕ وو
درعقُِـ د درُد بٕ نلٖ اَ درقاَدى.
 -15دفرتدض دسع بدس دنف ض عُسط سقب بب ّل درهفط شعةب ً٠نهوا حواَا ()50
اَٟسدً رل ّل ،الس

نا درعواسج فووْ دسوعق أ شوعُٗ د٥نعو ج صو ٠دـ وص سوهُدد

٥نً ٘ درقاَدى (2019م 2023 -م) الس

ك ى نلٌّ ن م 2014م.

 -16دفرتدض سقْ دؿكُ ٕ الس تقزِز درؼ اسدد غري درهف ّٕ و ص ٠تبهًّ ص وٕ
ن لّووٕ تًوواحن الس النظ و ٘ يّ ٚو د عخؼؼووٕ َكفوو ٔٞرلعؼوواِب َتُسووّ ن و ا درشووُا
دـوو س ْ َتهُِوو درؼوو اسددَ ،ذروو فوووْ ؿووُ٘ درظووبَط َدضُدػووف د دروويت تع لبًوو
د١سُدا دـ س ّٕ.
 -17دفورتدض َ ووُا سِٝووٕ نل ّووٕ اسَسووٕ تًوواحن الس سفو نشووا دٟكعفو ٘ درو دتْ ووو
ك فووٕ درشوول َدـووا د دروويت ؼعو ج الرًّو درشووُا دحمللّووَٕ ،ص ػووٕ درشوول درـووبَسِٕ

ٖٔ

العدواى االكذصادي على الٌهٌ :اآلثاز والذداعٌاخ وطتل الهىاجهح

دٟسووعً٠كّٕ هًوو َدرُسووّ َٕ ،بوو ر ِعُووو منووُ درووُدسادد مبقووا

عُدؿوو ِلوويب

ع لب د النق غ دٟوعؼ ا َالن أ د٥ن س.
 -18دفرتدض تبد و ؼوُِ٠د دضغرتبو درّ هوّ

شوعةب ً٠نعّيوٕ د ٥وبد٘دد درقادّٙوٕ

ؿايم و اَ درقاَدىَ ،ب رع رْ تانْ شوعُِ د د٥نقو غ َدره وُ دٟوعؼو آ َالنو أ
د٥ن س.
 -19دفرتدض فبض دضف َض درّ

َ وُ ؼ ول اَ درقواَدى درعقوُِض درك ول ضو

تكبا دٟوعؼ ا درةُ ْ و صش ٙب دوعؼو إِ َ اِوٕ َبظوبِٕ نعّيوٕ نواَدنً درعو ي
َدرغ طووومَ ،توووافق وووز٘ وووو درعقُِـوو د درـوووبَسِٕ در٠ر وووٕ ٥نوو أ النقوو غ َتأيّووول
دٟوعؼو ا َمببلوغ ِ ٟةول نوو ( )70لّو س اَٟس َ ،شو نادد النشو نّٕ  ٟتةول نوو ()12
لّوو س اَٟسَ ،كوو د ( )9لّوو س اَٟس كةووبَض ّشووبَٔ ،ذروو كلووٌ صوو ٠درفوورتٔ
(2019م 2030 -م).
 -20دفورتدض تووافق دسوعث سدد ب طووبٔ فوووْ درقاِوا ووو دضظو سِ د٥نع ّووٕ كو رهفط
َدرغو ر َدضقو اى َدٟسووعً٠ك َد١مسو ك َدرؼووه نٕ درعخُِلّووَٕ ،مببلووغ وووا ِؼوول صوو٠
درفرتٔ (2019م 2030 -م) الس ( )31لّ س اَٟس.
 -21دفرتدض تب دؿكُ وٕ سّ سوٕ ػو سٔ ادصلّوٕ كفو ٔٞؼ وْ درشوُا دحمللّوٕ وو
ن لّ د دٟحعك س َد٥غبدا ب رشل درباَِ ٕٚدرـ سٔ َغري درـبَسَِٕ ،ؼ ْ كو ر
دضهعج دحمللْ بؼفٕ ن َٕ ،تق ل نلٖ دسعةبدس د١سق س َتُسّ فبؾ درعؼاِب ..الخل.
 -22دفرتدض ؼُ نيوز ّوزدى دضوافُن د الس فو ٙض بقوا ووص سوهُدد وو تُووف
درقاَدى ك ع لا وس سْ ٥ه ا دحعّ طْ ص س ْ مب ِغ ْ َدسادد ( )5وطًب نلوٖ
د١ووول كووُى ذر و طووبط ٟسووعةبدس وسووق س َد١سووق س دـ ػووٕ َدٟسووعةبدس دٟوعؼ و آ
ن ٕ.
 -23دفوورتدض منووُ المج و رْ درقووبض درهةووآ مب و ِ ٟعي و َر قووا منووُ دره و تج دحمللووْ
د٥مج رْ دؿةّةَْ ،ذر نهوا نشوبٕ ( )%4ك عُسوط سوهَُٓ ،ميو وةوق درشوّ بٔ
نلٖ قاٟد درعـخم.
 -24دفرتدض تبد

عاسج َقاَا فوْ حيم درهةُا ص ٠درفرتٔ قل درعُوو رؼو ح

منُ درُاد ٙوطب ٍ درهةُاَ ،ذر بًاحن دؿا و تايُس سقب درق لٕ دحمللّٕ.
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 -25دفرتدض تبد

شعُٗ اُِنّٕ دؿكُ ٕ رليً ر دضؼبفوْ رعؼل الس شوعُِ تً

د ٣هَٕ ،ذر بًاحن ؼةّق دٟسعاد ٕ دض رّٕ.
 -26دفرتدض ؼشو ػ فوْ د١ػُ دـ س ّٕ ،ص ػوٕ رلبهو دضبكوزٓ ،ميو ِكفول
ؼةّووق كف و ٘ٔ دربه و دضبكووزٓ فوووْ سسووم َتهفّ و درشّ سووٕ درهةاِووٕ َ بدوبووٕ دؾً و ر
دضؼبيف.
 -27دفوورتدض رِ و أ وووبَض دربهووُك درعي سِووٕ َد٥سوو ّٕ ٠بً واحن رِو أ ش و ي عً و
درة

دـ ؾ فوْ تقزِز دره ُ دٟوعؼ آ َويادحن درعه ّٕ دضشعاد ٕ َدؿةّةّٕ.

ثأُا :اٌرىلؼاخ ادلطرمثٍُح ٌألوضاع االلرصادَح واالخرّاػُح
 - 1ا تصاو احلقٚق:ٛ
(و) فّ ِعقلق ب ره ُ دٟوعؼ آ ،مت َؿ وسبقٕ بوادٙل ره وُ درهو تج دحمللوْ د٥مجو رْ
دؿةّةْ ص ٠درفرتٔ (2019م 2042 -م)َ ،ذر نلٖ درهخُ د٣تْ:
 دربوواِل (َ :)1وووا ب ٨و نل وٖ دفوورتدض دسووع بدس درقوواَدى حع وٖ نً ِووٕ ن و م 2019م وَ2020مَ ،يه و نعُو و وى تووُرْ حكُ ووٕ د٥نة و ذ ن لّووٕ النق و غ دٟوعؼ و ا درةووُ ْ  ٨و ٬ل
ديع

ً رعخةّق قا منُ فوْ دره تج د٥مج رْ دؿةّةْ ص٠هل بهخوُ (.)%5( َ )%4

َبقا دنعً ٘ درقاَدى ،تشقٖ دؿكُ ٕ رعخةّق قا منُ سهُٓ عُسوط بتفو ِؼول
الس (ِ ،)%13بوواو ووو ( )%20نوو م 2021مَ ،ذروو نعّيوووٕ تظووغّل وووز٘ ووو در ووو د
د٥نع ّٕ دضق لٕ بشبا درقاَدى ،ثوم ِوهخفض تواسهّ ً رّؼول صو ٠درفورتٔ (2026م -
2030م) الس ( ،)%10رّع بق دره تج دحمللْ د٥مج رْ دؿةّةْ دضعُوو نً ِوٕ درفورتٔ و
دضُشعً٧ا٧حن وبل درقاَدىَ .فووْ ظول يو د دربواِل ِعُوو بلوُغ دـشو سٔ فووْ درهو تج دحمللوْ
د٥مج رْ دؿةّةْ ص ٠درفرتٔ (2015م 2030 -م) مُ ( )52353لّو س سِو  ،وٓ و
ُِدرٓ ( )243،6لّ س اَٟس.
 درباِل ( :)2دفرتدض دنعً ٘ درقاَدى ص ٠ن م 2018م ،حّث ِعُو سقْ دؿكُ ٕالس ؼةّووق قووا منووُ دوعؼ و آ بتف و ِؼوول فوووْ دضعُسووط الس ( )%13صوو ٠درفوورتٔ
(2019م 2028 -م) ،عّووث ِبوواو مبقووا منووُ ( )%20ثووم (َ ،)%18ذر و نعّيووٕ تظووغّل
ز٘ ًم و در و د دضق لٕ َ ،و ثم ِرتد

قا دره وُ الس ( )%10صو ٠درشوهُدد

د١صرئ و درفرتٔ ،عّث ِش َٓ دره تج دحمللْ د٥مج رْ دؿةّةْ دضعُو بقا درقاَدى
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(ن م 2028م) دره تج دحمللْ د٥مج رْ دؿةّةْ دضشعًاحن وبل درقاَدىَ ،بو ر سوعبلغ
صش سٔ دٟوعؼ ا درةوُ ْ دضعُوقوٕ فووْ درهو تج دحمللوْ د٥مجو رْ دؿةّةوْ صو ٠درفورتٔ
(2015م 2028 -م) مُ ( )40465لّ س سِ  ،وٓ

ُِدرٓ ( )188،3لّ س اَٟس.

 درباِل ( :)3دفرتدض دنعً ٘ درقاَدى نو م 2018م ،حّوث ِعُوو سوقْ دؿكُ وٕ السؼةّق قا منُ عف ٙل فوْ دره تج دحمللْ د٥مج رْ دؿةّةْ صو ٠درفورتٔ (2019م -
2036م) ِؼووول الس ( ،)%9عّوووث ِبووواو بعخةّوووق قوووا منوووُ صووو ٠نوو ْ (2019م) َ
(2020م) ِؼل الس ( ،)%15ثم ِرتد

تاسهّ ً رّؼل ص ٠درشوهُدد د١صورئ (2031م

 2036م) الس (َ ،)%6ب ر سعؼل دـش سٔ دضعُوقٕ ر٠وعؼو ا درةوُ ْ صو ٠درفورتٔ(2015م 2036 -م) مُ ( )60170لّ س سِ  ،وٓ

ُِدرٓ ( )280لّ س اَٟس.

 درباِل ( :)4دفرتدض دنعً ٘ درقاَدى نو م 2018م ،حّوث ِعُوو سوقْ دؿكُ وٕ السؼةّق قا منوُ دوعؼو آ عُدؿو ( ،)%7،5عّوث ِبواو مبقوا منوُ حةّةوْ وواسٍ
( )%15ن ْ (2019م 2020 -م) ،ثم ِرتد و

قوا دره وُ الس موُ ( )%6صو ٠درفورتٔ

(2031م 2042 -م)َ ،ب ر ِعُو َػُ صشو سٔ دٟوعؼو ا درةوُ ْ وو درهو تج دحمللوْ
دؿةّةووْ صوو ٠درفوورتٔ (2015م 2042 -م) مووُ ( )84800لّ و س سِ و  ،وٓ و ِووُدرٓ
( )392،8لّ س اَٟس.
( ) ت٨عًب درعُوق د فوْ ظل درباِل سوم (َ( )2يل وكثوب دربوادٙل تفو  ًٟٝرله وُ َوولوً
كلفٕ ٥ن أ تأيّل دٟوعؼ ا درةُ ْ) وى دٟسعث سدد در٠ر ٕ رعخةّق قواٟد دره وُ
دضعُوقٕ ص ٠درفرتٔ (2019م 2030 -م) َب ١سوق س درث بعوٕ رقو م 2014م تؼول الس موُ
( )34263لّ و س سِ و  ،وٓ و ِووُدرٓ ( )160لّ و س اَٟسَ ،ذر و فوووْ ظوول نووام ػ و َر
المج و رْ دٟاص و س درةووُ ْ صوو ٠درفوورتٔ (2019م 2030 -م) َبأسووق س ن و م 2014م مووُ
( )18917لّ س سِ  ،وٓ و ِوُدرٓ ( )88لّو س اَٟس ،وٓ بهشوبٕ شو ي ٕ فووْ متُِول
دٟسوووعث س تؼووول الس (َ ،)%55يو و د وو ِقو و وى درفيووؤُ درع ُِلّوووٕ سعؼووول الس موووُ
( )16346لّ س سِو  ،وٓ و ِوُدرٓ ( )76لّو س اَٟسَ ،مبعُسوط سوهُٓ وواسٍ ()7،6
لّ س اَٟس ،و فوْ ظل دربادٙل د١صبٗ فشعكُى درعك رّف ونلٖ بكثري.
(ج) ت٨عًووب درعُوق و د وى دٟسووعث سدد درؼو فّٕ (بأسووق س نو م 2014م) در٠ر ووٕ ٥نقو غ
دٟوعؼ ا درةوُ ْ رّؼول صو 10 ٠سوهُدد الس دضشوعُٗ درو ٓ كو ى شوعًاف ً ص٠هلو
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وبول درقوواَدى (بوواِل  ،)2سووع ثل و نشووبعٌ ( )%32 - %50ووو درهو تج دحمللووْ د٥مجو رْ
دؿةّةووْ صوو ٠درفوورتٔ (2019م 2023 -م) ،يو د فوووْ درُوووت درو ٓ ِعيو َر فّووٌ حيووم
دٟسعً٠ك درهً  ْٙدركلْ ص ٠تل درفرتٔ حيم دره تج دحمللْ د٥مج رْ دٟمسْ ،و
ِق و وى دٟاص و س دحمللووْ ص٠هل و سووّكُى س و رب ًَ ،ذر و فوووْ درُوووت در و ٓ ِ ٟعي و َر
ٍّ و نُد ل دراصل َدرعخُِ٠د دؾ سِٕ و درق ي دـ س ْ صو٠
المج رْ ػ فوْ كل
درفرتٔ ذدتً مُ ( )3380لّ س سِ َ ،ي د

سّيقل وثبي فوْ ؼةّق قاٟد دره ُ

دضعُوقٕ فوْ دٟاص س درةُ ْ وو اسدً نلوٖ تغ ّوٕ وز٘ وو دٟسوعث سدد دضعُوقوٕ در٠ر وٕ
رعخةّووق قوواٟد دره ووُ دضعُوقووَٕ ،ب و ر لووا وى نشووبٕ دٟاص و س درةووُ ْ ر٠سووعث س
د٥مج رْ ص ٠درفرتٔ (2019م 2023 -م) سعؼل الس (َ ،)%34درفئُ درع ُِلّٕ ص٠
ي ٍ درفرتٔ الس مُ ( )18768لّ س سِ  ،وٓ

ُِدرٓ ( )87،34لّ س اَٟس.

(ا) ٨تعًب درعُوق د وى درفيؤُ فووْ در لوا دحمللوْ دركلوْ سوععل سو ربٕ صو ٠درفورتٔ
دضعُوقٕ (2019م 2032 -م)َ ،بهشبٕ تؼل (فوْ درشوهٕ دَ١س ٟنعًو ٘ درقواَدى 2019م)
الس ( َ ،)%62ووو ثووم ترتد و رعؼوول ن و م 2030م الس ( )%6،6نعّي وًٕ رله ووُ دٟوعؼ و آ
دضبتف ك فووْ دربواِل سووم ( ،)2و

بدنو ٔ َ وُا سِٝوٕ ن لّوٕ ررتطوّا دٟسوعً٠ك

َتقزِز واسدد دٟوعؼ ا درةُ ْ فوْ سف اس ٕ وَ نشبٕ دٟنع ا نلْ در دد و ك فٕ
درشل َدـا د دريت وع ج الرًّ دمع َ ،رعرتد

نشبٕ درفئُ بقا ذرو رعؼول الس

درؼفب ن م 3032مَ ،يو د و سوّقكص واٗ دستفو دنع و ا دٟوعؼو ا دروُط نلوْ
درق و ي دـ و س ْ فوووْ سووّل النق و غ دٟوعؼ و ا درةووُ ْ َتأيّلووٌ رعي و َر د٣ث و س درشوولبّٕ
دركبرئ دره مجٕ نو درقاَدى َدؿب دٟوعؼ إِ درظ لٕ.
(يو) ٨تعًوب درعُوقو د دضع حوٕ وى النو أ شوعُٗ قّظوٕ درغ ربّوٕ درقع وٖ وو درشوك ى
در ِو تـبسَد و درقاَدى َدؿؼ س الس دضشوعُٗ نو م 2014م (دضورتآ وػوَ ،)ً٠ذرو
بقا بَس مُ  13ن ً دبعاد٘ ٪وو درقو م 2019م َحعوٖ درقو م 2032مِ ،ع لوا دفورتدض
ؼةّق قوا منوُ دوعؼو آ بتفو صو ٠درفورتٔ تلو درفورتٔ ِؼول الس ( )%13سوهُِ ً،
َي و د و سّش و ذ بعخةّووق قووا منووُ سووهُٓ عُسووط فوووْ نؼووّا درفووبا ووو دروواصل
درةُ ْ دضع ح دؿةّةْ ِؼل الس ( ،)%6،6رريتف

و ( )125727ورف سِ ن م 2018م

الس ( )290000ورف سِ ن م 2033مَ ،يُ نفص شعُدٍ ن م 2014م .و بلُغ عُسط
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نؼووّا درفووبا ووو دروواصل درةووُ ْ دضع و ح دؿةّةووْ دضعُو و بقووا درقوواَدى الس و ك و ى
شعًاف ً وبل درقاَدى ،فلّص عُوق ً ال ٟبقوا ـوْ موُ  17ن و ً (وٓ نو م 2037م)،
َبعكلفٕ تةاس بوو ( )354000وروف سِو َ ،ذرو فووْ ظول دفرتدؿو د دره وُ دٟوعؼو آ
دضبتف (درباِل .)2
(َ) ٨تعًب درعُوق د رلباِل دضبتف (سوم  )2وى تبد

قاٟد درب رٕ درك لٕ دضعُوقٕ

بأكثب و ( )%60و المج رْ ؤُ درق ل ن م 2018م الس شوعُِ تً وبول درقواَدى نو م
2014م ( )%30 - %24وع ج الس ؿخ دسعث سدد كبرئ فوْ ف دضظ سِ د٥من ،ّٕٙ
َص ػًٕ فّ ِعقلق ب ؾ نا دركّفوْ رلق رٕ سوُد٘ د٥نع ّوٕ وَ دـا ّوَٕ ،سوُد٘ وو
درة

دؿكُ ْ وَ درق م وَ دـ ؾَ ،ضأ  ٟتةل نو  13ن ً  -نلٖ وول تةاِب.

(ر) ك يُ ُؿذ فوْ درهة ٕ (يو) وى دضأ درز هّوٕ در٠ر وٕ ـفوض نشوبٕ درشوك ى
ؼت صط درفةب در ٓ َػلت بقا درقاَدى (ن م 2018م) الس وكثب و َ ،%85الن اتً
الس شووعُدي وبوول درقوواَدى ن و م 2014م (ِ ،)%49ع لووا  -عشووا دورتدح و د وفـوول
دربادٙل رله ُ دٟوعؼ آ بقا دنعً ٘ درقاَدى صو ٠نو م 2018م (بواِل  - )2و ِةو س
 13ن ً ،و الن اتً الس و كو ى شوعًاف ً وبول درقواَدى (دبعواد٘ ٪وو درقو م 2019م)
فّع لا مُ  17ن ً.
 - 2طار املاه ٞٚاهعاً:ٞ
(و) ِعُو دسعةبدس د٣ث س درشلبّٕ دره مجٕ نو درقاَدى َدؿب دٟوعؼ إِ درظ لٕ نلٖ
َؿ دض رّوٕ درق وٕ َرقوأ سوهُدد و ا وٕ ،حّوث تعًوب درعُوقو د وى دِ٥وبدادد در دتّوٕ
دضعُوقووٕ صوو ٠دـ ووص سووهُدد درع رّووٕ رعُوووف درقوواَدى (2019م 2023 -م)  -بووبغم
منُي مبقا سهُٓ عُسط بتف ِؼل الس ( - )%31،4سععل عُدؿقٕ َ ٟتكفووْ
تغ ّووووٕ درهفةوو و د درق ووووٕ درـووووبَسِٕ در٠ر ووووٕ ِ٥ةوو و حن ن لّووووٕ درعووووايُس دٟوعؼوو و آ
َد ٟع نْ َ ،و ثم َؿ دٟوعؼ ا درةُ ْ نلوٖ شو س دٟنعقو غ َدره وُ دٟوعؼو آ
دضشووعادم; حّووث ِعُو و نووام ػ و َر نشووبٕ تغ ّووٕ المج و رْ دِ٥ووبدادد در دتّووٕ ٥مج و رْ
درهفة د درق ٕ نو ( )%38ن م 2019م ،ررتتف بقا ذر الس ( )%49ن م 2023مَ .ذرو
فوْ ظل تُو ؼشو دِ٥بدادد درق ٕ نعّيٕ دٟنعق غ درُؿو دٟوعؼو آ بو رعزد و و
ؼشو ن لّٕ ؼؼوّل دِ٥وبدادد درق وٕ َكفو ٘ٔ تبطوّا َؽؼوّؽ درهفةو د درق وٕ،
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َبو و رعزد و كو و ر

و و تبد و و نشوووبٕ دضشو و نادد َدرةوووبَض دـ س ّوووٕ الس المجو و رْ

دِ٥ووبدادد ووو ( )%56فوووْ دضعُسووط صوو ٠درفوورتٔ (2019م 2023 -م) الس ( )%28فوووْ
دضعُسط ص ٠درفرتٔ (2023م 2030 -م) ،بل َنام ػ َري ن م 2030م ( )%18بعُو
دػ ٍ نشبٕ تغ ّٕ دِ٥بدادد در دتّٕ رلهفةو د وو ( )%52نو م 2024م رعؼول الس ()%88
ن م 2030م.
فوْ ؿُ٘

سبقِ ،عُو وى ِعل نيز دضُدرنٕ نهوا شوعُِ د آ هوٕ ،مبو ِشو يم فووْ

تبد وو نشوووبعٌ الس كووول وووو المجوو رْ دِ٥وووبدادد َدرهوو تج دحمللوووْ د٥مجوو رْ ب ١سوووق س
دؾ سَِٕ ،مب ِكفل تبد

د١ي ّٕ درهشبّٕ ١نب ٘ دراِو درق م دحمللْ َِشو ذ بعخوُ

درقيووز الس فو ٙض نً ِووٕ درفوورتٔ ،رّووعم بقوواي صفـووٌ توواسهّ ً حعوٖ ِؼوول الس دضشووعُٗ
د ٣و دضعشق

ؼةّق دٟسعاد ٕ دض رّٕ.

( ) ِعُوو منووُ دِ٥ووبدادد در دتّووٕ (غووري درهف ّووٕ) مبقوواٟد منووُ بتفقووٕ صوو ٠درفوورتٔ
(2019م 2030 -م) ،رعؼل فووْ دضعُسوط الس (َ ،)%21،5ذرو فووْ ظول دفورتدض منوُ
دره تج دحمللوْ د٥مجو رْ دؿةّةوْ مبقوا (َ ،)%13بو رعزد و و بلوُغ ك وع درهو تج
دحمللْ( قا درعـوخم رلهو تج دحمللوْ د٥مجو رْ صو ٠نفوص درفورتٔ ( َ ،)%7قوا منوُ
شعُٗ عُسط ( )%2،5نعّيٕ ؼؼّل شعخة د دـزِهوٕ درق وَٕ ،يو د و سوّيقل
ي ٍ دِ٥بدادد

نً ِوٕ درفورتٔ متثول دضؼواس دربّٙشوْ رِ٦وبدادد درق وٕ َبهشوبٕ تؼول

الس ( ،)%72،6فّ ترتد

د١ي ّٕ درهشبّٕ ِ٥بدادد درهفط َدرغ ر نً ِوٕ درفورتٔ رعؼول

الس (.)%2،9
(ج) ِعُو دنعزد درّ و شعخة تً و درعقُِـ د و اَ درقاَدى ة بل

ا بتٌ و

ظ سِ دربهٖ درعخعّٕ َدـا د د١س سّٕ صو ٠درفورتٔ (2030-2019م) ،مبو ِ ٟةول
نووو ( )19000لّ و س سِ و  ،وٓ و ِووُدرٓ ( )76000لّووُى اَٟسَ ،بهشووبٕ ( )%82ووو
المج رْ درهفة د دٟسعث سِٕ َدربومس رّٕ ص ٠ي ٍ درفرتٔ.
(ا) ِعُو منُ نفة د دضبتب د َدُ ١س وو ( )756لّو س سِو نو م 2030م الس ()2400
لّ س سِ  ....مبقوا منوُ سوهُٓ عُسوط ص٠هلو (َ ،)%10،1ذرو نلوٖ دفورتدض وّو م
دؿكُ ووٕ صوو ٠ي و ٍ درفوورتٔ ب واف

شووعخة د دضووُظف

ووو د ١ووُس َدضبتب و د غووري
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دضافُنٕ ص ٠فرتٔ درقاَدىَ ،سف

عُسط دُ ١س مب ِعه سا َدستفو دضشوعُٗ درقو م

ر٢سق س كأول تةاِب ص ٠ي ٍ درفرتٔ.
(يو) ِعُو منوُ نفةو د درعظوغّل صو ٠درفورتٔ (2019م 2030 -م) مبقوا

بتفو ِؼول

فوْ دضعُسط الس (َ ،)%1،12ذر نلٖ دفرتدض الط٠ا ك فٕ نفة د تظغّل ٞسش د
دراَرٕ در٠ر ٕ رةّ ًو بعهفّو دصعؼ ػو تً َ ً ًو دضشوهأ الرًّو َ ،ضُد ًوٕ درزِو أ
دحملةةٕ فوْ دضشعُٗ درق م ر٢سق س ص ٠فرتٔ درقاَدى وَ درفرتٔ قل درعُو .
(َ) ِعُوو تبد و نووا٘ دروواِو درقو م دحمللووْ فوووْ ظوول دنفو ض شووعُٗ درقيووز دركلووْ
رل ُدرنووٕ صوو ٠درفوورتٔ (2019م 2030 -م) ََ ،ووُا حكُ ووٕ َوّ و أ رلبه و دضبكووزٓ
سطّأ ََطهّٕ ؼاا وسق س ف ٙوأ نلوٖ سػوّا درواِو درقو م دحمللوْ ن اروٕ َفوق دضقو ِري
دٟوعؼ و إِ ،عّووث توورتدَح درزِ و أ فوووْ وسووق س درف ٙووأ نووو قووا درعـووخم ١سووق س
دضشوعًل

و بو (َ ،)%300ذرو فوووْ ظوول تُوو نووام ػو َر عُسوط قووا درعـووخم

١سق س دضشعًل ص ٠درفرتٔ نشبٕ (.)%8
(ر) فوْ ؿُ٘ تُوف درهفة د دٟسعث سِٕ َدربومس رّٕ ص ٠سهُدد درقاَدى (2015م -
2018م) ،مت دفوورتدض منُي و مبقووا سووهُٓ عُسووط صوو ٠درفوورتٔ (2019م 2030 -م)
ِةووواس بووووو ( ،)%12،7آصو و ِو فووووْ دٟنعبو و س در ووووٕ دٟسوووعّق بّٕ (درفهّوووٕ َدرعهفّ ِوووٕ)
ر٠سعث س َؼشهً تاسهّ ً ص ٠درفرتٔ.
(ح) و دضعُو بلُغ سػّا دراِو درق م دروادصلْ نً ِوٕ نو م 2030م ( )8225لّو س سِو
ة سن وًٕ بووو ( )5307لّ و س سِ و نً ِووٕ ن و م 2017مَ ،بزِ و أ كلّووٕ تبلووغ ( )2918لّ و س
سِ َ ،بهشبٕ (َ ،)%55مبقا منُ سهُٓ عُسط رلفرتٔ (2018م 2030 -م) ِ ٟعي َر
(َ ،)%3،4ي د

سّٞآ الس دنف ض نشبٕ سػّا دراِو درق م درادصلْ الس كلٍ وو

دِ٥بدادد درق ٕ در دتّٕ َدرهو تج دحمللوْ د٥مجو رْ وو ( )%137( َ )%614نلوٖ درعوُدرْ
ن و م 2017م ،الس ( )%54( َ )%123ن و م 2030م ،و ىفووف نشووبٕ نووا٘ دروواِو درق و م
درادصلْ الس المج رْ درهفة د و ( )%67ن م 2017م ،الس ( )%11ن م 2030م.
ًٚ - 3شاْ املدف٘عا اخلارب:ٞٚ
(و) و دضعُو  ،فوْ ؿُ٘ دضقلُ د دضع حٕ نو و

دروهفط ،دسوع بدس دنف ؿوً نوو

شعُدي ن م 2014م بشبا دسع بدس وسق س ص ٠درفرتٔ (2019م 2030 -م) فوْ حاَا
ٖٛ

( )50اَٟسَ ،ذر فوْ درُوت در ٓ ِبتف ص٠رٌ حيم د٥نعو ج تواسه  ً ّ٬وو ( )%60نوو
شعُدٍ ن م 2014م الس دضشعُٗ نفشٌ بقا دنعً ٘ درقاَدى (بقوا وسبو سوهُدد)َ ،بو ر
ِعُو دستف ن ٙادد ػ اسدد دروهفط َدرغو ر وو ( )2150لّوُى اَٟس نو م 2019م الس
( )3500لّووُى اَٟس ن و م 2022م ،رريتف و توواسهّ ً ٬بقووا ذر و حعووٖ ِؼوول الس ()4500
لُّى اَٟس ن م 2030م كهعّيٕ عُوقٕ رلعخشو فوْ شعُِ د النع ج درغ ر دضؼاس.
( ) ووو دضعُوو رِو أ ن ٙووادد درؼو اسدد غووري درهف ّووٕ ووو ( )1200لّووُى اَٟس نو م
2019م رعؼل ن م 2030م الس ( )2800لُّى اَٟس ،نعّيوٕ درزِو أ دضعُوقوٕ فووْ حيوم
درؼ اسدد غري درهف ّٕ َتهُنً .
(ج) ُدنع د افُن د ّزدى دـا د ادرٕ فوْ ت ُس وّ ٕ درُدسادد درشلقَّٕ ،درع ُس
فوْ دضعخؼو٠د ادروٕ فووْ ت وُس درهو تج دحمللوْ دٟمسوْ رلة نو د غوري درهف ّوَٕ .فووْ
ؿُ٘

سبقِ ،عُو حاَث ؼشو فوْ ّزدى دـوا د نعّيوٕ ت وُِب درة و دحمللوْ

رلهةل َدرعأ

َو

الس ف ٙض فوْ درق

درعظّّا ،مب ِش يم فوْ ؼُِل نيزٍ بهخُ ( )960لّوُى اَٟس
د١صريِو (2029م 2030 -م).

(ا) دُنع و د ووافُن د اصوول نُد وول د٥نع و ج الس درق و ي دـ و س ْ ادرووٕ فوووْ ن ٙووادد
ػ اسدد درهفط َدرغو ر صو ٠درفورتٔ (2019م 2030 -م)َ ،يو د و تبتوا نلّوٌ دستفو
نيز ّزدى دراصل و ( )1100لُّى اَٟس نو م 2019م الس ( )1950لّوُى اَٟس نو م
2030مَ ،مبقوووا منوووُ سوووهُٓ عُسوووط ِ ٟعيوو َر ( )%5،3ة بووول قوووا منوووُ سوووهُٓ
عُسط رق ٙادد دٟوعؼ ا درةُ ْ و ػ اسدد درهفط َدرغ ر ِبلغ (َ ،)%6،9ذر نلٖ
دفرتدض سقْ دؿكُ ٕ الس ق ؾٕ بقض دٟصعٟ٠د فووْ دتف وّو د دسوعخبدج دروهفط
َدرغ ر.
(يووو) فوووْ ؿووُ٘ د ٥ووبد٘دد درعقشووفّٕ عووق دضغرتبو درّ هووّ فوووْ اَ درقوواَدى ِعُو و
دنف ض دضعخؼ٠د و ؼُِ٠د دضغرتب

و موُ ( )3727لّوُى اَٟس نو م 2016م

رعؼل الس وانٖ شعُٗ ٪هلو نو م 2021م بهخوُ ( )2200لّوُى اَٟسَ ،بهشوبٕ دنفو ض
تؼووول الس ( ،)%41ثوووم تبتفوو بهشوووا عُدؿوووقٕ رعؼووول آصوووب درفووورتٔ (نوو م 2030م) الس
( )2700لُّى اَٟسَ ،بهشبٕ دنف ض نو ن م 2016م تةاس بو (.)%27
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(َ) ووو دضعُو و تووافق دسووعث سدد ص س ّووٕ صوو ٠درفوورتٔ (2019م 2030 -م) تؼوول الس
( )30800لُّى اَٟسَ ،ذر دن ٠و ً و دفرتدؿه سقْ دؿكُ ٕ تُفري بّ ٕٚه سبٕ
ؾو

دٟسووعث سدد ص رّووٕ ووو درفشو ا الس

نووا تووُفري ف ُنووٕ ووو دضظو سِ دضع و ح

دٟسعث س فًّ فوْ ك فٕ درة ن د دٟوعؼ إِ فوْ كعلف ه طق دؾ ًُسِٕ َص وٕ
اسَسٕ رلرتَِج درادصلْ َدـ س ْ فوْ درُووت درو ٓ تؼول درعوافة د رلخو سج رؼو ح
دضشعث بِو د ١نا ة بل دسعق أ سوض دض ص ٠نفوص درفورتٔ موُ ( )21700لّوُى
اَٟسَ ،مب و نشووبعٌ ( )%71ووو المجو رْ درعووافق رلووادصل ،و هقوول ػ فوووْ دٟسووعث س
ص ٠درفرتٔ ( )9100لُّى اَٟس.
(ر) ِعُو حاَث ؼشو فوْ دسعغَ ٠ؽؼّؽ درةوبَض دـ س ّوَٕ ،دضعُوو دستفو
دضع ح هً فووْ ظول درعوبَحن دٟوعؼو إِ درؼوقبٕ دره مجوٕ نوو درقواَدى عّوث ِورتدَح
عُسووط دضشوووعخام درشوووهُٓ صووو ٠درفووورتٔ (2019م 2030 -م) وو بوو ()800 - 650
لُّى اَٟسَ ،بإمج رْ رلفرتٔ ِؼول الس ( )8700لّو س اَٟسَ ،ذرو فووْ درُووت درو ٓ
ِؼوول المجو رْ دضشوواا ووو ووشو ط درةووبَض صوو ٠درفوورتٔ نفشووً مووُ ( )3940لّووُى
اَٟسَ ،مب نشبعٌ ( )%46و المج رْ دضشعخام ة سنًٕ مبعُسط سهُٓ رل شعخام و
درةبَض دـ س ّٕ رلفرتٔ (2005م 2010 -م) بهخُ ( )322لُّى اَٟس.
(ح) فوْ ؿُ٘

سبقِ ،عُو تبد

حيم درقيز فوْ ّزدى دضافُن د تواسهّ ً ٬صو٠

درفرتٔ (2019م 2022 -م) ،رّعخُ درقيوز الس فو ٙض قواَا صو ٠درفورتٔ (2023م -
2030م) ،و ِش و ذ بعخةّووق دحعّ طّ و د ص س ّووٕ تكفوول تقزِووز درثةووٕ فوووْ دٟوعؼ و ا
درّ

نعّيٕ دسعةبدس وسق س درؼبحن َدنف ض قاٟد درعـخم.

(ط) كظبط حةّةْ ٥ن أ تأيّل دٟوعؼ ا درةُ ْ َالن س و ا بتوٌ اَ درقواَدى،
و دضعُو وى ِؼل المج رْ درعقُِـ د دض رّٕ و اَ درقاَدى ة بل

ا بتٌ و بهٖ

ؼعّٕ َممعلك د ص ػٕ َ ظو سِ النع ّوٕ  .....الخل ،الس موُ ( )81لّو س اَٟس صو٠
درفرتٔ (2019م 2030 -م) ،فّ تؼل دضش نادد َدضهذ دـ س ّٕ ص ٠درفورتٔ نفشوً
مُ ( )14،5لّ س اَٟس.
 - 4اهقطار اهِقد:ٜ
ِعُو تب دؿكُ ٕ بقا تُوف درقاَدى َدؿؼ س  -الى ط ٘ دهلل تق س  -س ِٕٝنل ّوٕ
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٥ادسٔ درشّ سٕ درهةإِ تـ و ق ؾٕ دٟصعٟ٠د درهةإِ دضز هٕ َدره ػٕ نو درقاَدى
َدؿؼ س دٟوعؼ آَ ،فوْ ةا ٕ ذر

ِأتْ:

(و) صفض دؿيوم دركوبري وو درهةوا دضعوادَ ممّو نشوبعٌ ( )%55وو المجو رْ درقوبض
درهةووآ ن و م 2018م الس ( )%27ن و م 2030م ،و ِش و يم فوووْ درشووّ بٔ نلووٖ وسووق س
درؼبحن َ قاٟد درعـخم نها شعُِ د ةبُرٕ.
( ) ؼفّز َتظيّ دمع

نلٖ درعخلْ نوو درشوُّرٕ درهةاِوٕ دضبتفقوٕ راِوٌ َالِوادنً

رآ دربهُك درعي سِٕ َد٥سَ ،ّٕ ٠ب ر نعُوو وى ته وُ درُادٙو (طوبٌ درهةوُا) مبقوا
سهُٓ عُسط ص ٠درفرتٔ (2019م 2030 -م) ِؼل الس (َ ،)%8،34يو د و سوّٞآ
الس دستفو نشووبٕ طوبٌ درهةووُا الس المجو رْ درقووبض درهةووآ ووو ( )%45نو م 2018م الس
( )%74ن م 20130مَ ،ذر بشبا دره ُ دضبتف رلُاد ٙب رق لٕ درُطهّٕ َمبقا سوهُٓ
عُسووط ( )%13نلووٖ حش و

دررتد و دحملوواَا فوووْ درق وو٠د د ١هبّووٕ َمبقووا س و را

( ،)%1،4وو سووّٞآ كوو ر الس دستفوو نشووبٕ درُادٙوو ب رق لووٕ دحمللّووٕ الس المجوو رْ
درُاد ٙراٗ درة

دضؼبفوْ و ( )%49ن م 2018م الس ( )%84،4ن م 2030م.

(ج) فوْ ؿوُ٘ درهة وع (وِ ،) ،عُوو منوُ المجو رْ درقوبض درهةوآ مبقوا

عُسوط

ص ٠درفرتٔ (2019م 2030 -م) ِ ٟعي َر عُسط قا منوُ درهو تج دحمللوْ د٥مجو رْ
دؿةّةْ ص ٠ي ٍ درفرتٔ َدضةاس بو (َ ،)%4ذر بًاحن درشّ بٔ نلٖ قا درعـوخم
َدؿا و دٟصعٟ٠د درهةإِ مب ِش نا نلٖ سف كف ٘ٔ واد٘ درة

درهةآ َِـ و

تقزِز دٟسعةبدس درهةآ ص ػًٕ َدٟوعؼ آ بؼفٕ ن ٕ.
(ا) ِعُو وى ِٞآ تافق درعقُِـ د َدضشو نادد َدرةوبَض دـ س ّوٕ دركوبري صو٠
درفوورتٔ (2019م 2030 -م) الس ؼةّووق فووُدٙض عؼ و نأ فوووْ ّ وزدى دضووافُن د ،و
سّش يم فوْ دػ ٍ ػ فوْ سػوّا د١ػوُ دـ س ّوٕ موُ دٟستفو مبو ِـو و دستفو
كف ِٕ تغ ّٕ وػُ دربه دضبكزٓ رلُدسادد مم ِةو س وِو م قواَادد نو م 2018م
الس مُ ( )6وطًب ن م 2030م،

ق فعٕ دربهُك درعي سِٕ َد٥س ّٕ ٠نلٖ شوعُٗ

دحعّ ط تً دـ س ّٕ دضبتف .
(يو) فوْ ؿُ٘ تُو تافق درعقُِـو د َدضشو نادد دـ س ّوٕ روانم دضُدرنوٕ الس

نوا

سف كف ٘ٔ مجّ دؾً د دؿكُ َّٕ ،ص ػًٕ دِ٥بداِوٕ هًو َدرُحوادد دٟوعؼو إِ
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درق وووٕ َدرُحوووادد دضشوووعةلٕ َدضعخؼؼوووٕ ،فووووْ ؼؼوووّل شوووعخة د دـزِهوووٕ درق وووٕ
َتبطّا َكف ٘ٔ دسعخادم َؽؼّؽ درهفة د درق ِٕ ،عُو تبد
رليً ر دضؼبفوْ و

سػّا دراِو درق م

نشبعٌ الس كلٍ و :دِ٥بدادد درق ٕ َدره تج دحمللوْ د٥مجو رْ

َالمج رْ درقبض درهةآ )%97( َ )%73( َ )%678( ،نلوٖ درعوُدرْ فووْ درقو م 2018م،
الس ( )%26( َ )%3،8( َ )%22فووووْ درقو و م 2030مَ ،يو و د و و سّشو و يم فووووْ ؼةّوووق
دٟسعةبدس دضو رْ َدرهةوآَ ،ب رعو رْ دٟسوعةبدس دٟوعؼو آًَِّ ،و ٛدرعوبَحن رعخةّوق
باو دٟسعاد ٕ دض رّٕ.
(َ) ِعُو و تزدِووا وووبَض دؾً و ر دضؼبفوووْ رلة و دـ و ؾ ،عّووث تعـ و نف صوو٠
درفرتٔ قل درعُو ،

ِقكص ؼشو اَس دربهُك درعي سِٕ َد٥سَ ّٕ ٠ك د درة و

دـ ؾ فوْ تقزِز درعه ّٕ َؼةّق ويادفً .
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إٌرائح واٌرىصُاخ
أٗ ً :اهِتا٢مل :ي
فوووْ ؿووُ٘ ؼلّوول دَ١ؿ و دٟوعؼ و إِ َد ٟع نّووٕ دضرتتبووٕ نلووٖ درقوواَدى َدؿؼ و س
َدرقُد ل دريت ؼك ً ميكو اله ر ويم نع ٙج درعخلّل فّ ِلْ :و
 .1س و يم فظوول دؿكُ و د دضعق وبووٕ در و سِ صوو ٠درقةووُا درش و بةٕ ووو تووُفري دؿووا
د١انٖ و ةُ و د َطوبَط بلوُغ دؿوا د١انوٖ وو غ ِو د َويوادحن درعه ّوٕ دؿةّةّوٕ
دضشووعاد ٕ َدرق ارووٕ َبو ١صؽ و تقلووق هًو ب رعه ّووٕ دربظووبِٕ َ ظو سِ دربهووٖ درعخعّووٕ
ر٠وعؼ ا َدـا د د١س سّٕ َدربهٖ دضٞسشّٕ ً ١زٔ دراَروٕ َتوُفري بّٚوٕ دسوعث سِٕ
َص رّٕ و درفش ا  ...دخل تكفل تُفري ك فٕ ع لب د حفز َ
دـ ؾ دحمللْ َد ١هيبَ ،ي د

دسعث سدد درة

قل دٟوعؼ ا درةُ ْ مبخعلف و ن توٌ دٟنع ّوٕ

َف ٟتٌ دض رّٕ َدرهةإِ غري ٞيل رّص رعخ ل درعادنّ د َد٣ث س درشلبّٕ دره ػوٕ نوو
درقاَدى َدؿب دٟوعؼ إِ درظ لٕ فخشا بل َدرُف ٘ ب حعّ

د درشُا دحمللّوٕ وو

درشل َدـا د د١س سّٕ َدرـبَسِٕ ر٠سعً٠ك درهً َ ْٙدٟنع ج َدٟسوعث سَ ،يو د
و تبتووا نلّووٌ رِ و أ تق ووق د٣ث و س درشوولبّٕ دره مجووٕ نووو درقوواَدى َدؿووب دٟوعؼ و إِ
درظ لٕ َمشُهل رل ي دٟوعؼ آ َد ٟع نْ  ....دخل
 . 2دستف اس وٕ دستبو ط َتبقّوٕ دٟوعؼو ا درةوُ ْ ٟوعؼو اِ د اَ درقواَدى سوُد٘ وو
ص ٠دستف نشبٕ درُدسادد نو سوُا اَ درقواَدى َدؿؼو س َحؼوب درؼو اسدد غوري
درهف ّوووٕ الرًّو و وَ دسوووعّق

درةوووُٗ درق لوووٕ دضًوو بٔ َب رعو و رْ دستفوو حيوووم كوووُى

درعخووُِ٠د دؾ سِووٕ فوووْ تُرّووا دروواصل درةووُ ْ وَ درشووخا ووو درةووبَض َدضش و نادد
دـ س ّٕ ي د الس

نا دصرتدا اَ درقاَدى دركبري رك فوٕ و ًوزٔ دراَروٕ درعهفّ ِوٕ

(دضانّووٕ َدرقشووكبِٕ َد ١هّووٕ) َدرعظووبِقّٕ َدرةـ و  ّٕٙبوول َدصوورتدا درةووُٗ دمع قّووٕ
درف نلوووٕ  ...دخل َيووو د ووو مسوووذ رووواَ درقووواَدى ب سوووعغ ٠درقاِوووا وووو درشّ سووو د
َد ٥ووبد٘دد درقادّٙووٕ فوووْ حببًوو نلووٖ درووّ و وو سوو يم فوووْ رِوو أ تفوو وم دَ١ؿوو
دٟوعؼ إِ َد ٟع نّٕ دره مجٕ نو درقاَدى َتأ ّل حشم درؼوبد ؿوا اَ درقواَدى
َدمؼ س دـّ سدد دضع حٕ راٗ عخ درةبدس دض كو تهفّ ي رلخا و د٣ثو س درشولبّٕ
دره مجٕ نو درشّ س د َد ٥بد٘دد دٟوعؼ إِ دريت تهف ي اَ درقاَدى.
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 .3تفظْ ك فٕ ع يب درفش ا فوْ كعلف و ًزٔ دراَروٕ َ ٞسشو د درة و دـو ؾ
َب ١صؽ

تقلق فًّ ب رظأى دٟوعؼ آ َدرةـ ٘ َد ١و نلٖ كل دضشعُِ د; َي د

تبتا نلّوٌ توانْ شوعُٗ ك فوٕ دـوا د دؿكُ ّوٕ َبو ١صؽ د١س سوّٕ َيواس
ُدا دٟوعؼ ا درةُ ْ َدنعظ س درفُؿٖ َدٟنف٠د د١

َي د

نكص نفشٌ سولب ً

نلٖ كعلف ف ٟد دٟوعؼ ا درةُ ْ َدمع .
 . 4واٗ فظل الادسٔ درعه ّوٕ َتفظوْ درفشو ا الس حواَث دصوعٟ٠د دوعؼو إِ َد ع نّوٕ
ح أ َ ز هٕ حّث تبد
درب رٕ َدستف

شعُٗ قّظٕ درغ ربّٕ درقع ٖ و درشك ى َرِ أ قاٟد

شعُٗ نام درقادرٕ فوْ تُرِ درثبَٔ فوْ دمع

َتُرِ

ه ف درعه ّوٕ

َونب َ ًٙدستف نيُردد ّزدنّٕ دراَرٕ َ ّزدى دضافُن د َحيم درواِو درقو م َتوانْ
شوووعُٗ دـوووا د درق وووٕ َنوووام كف ِعًو و  ....دخل َيوو د و و ميثووول ك فوووٕ ةُ و و د
دٟسووعةبدس دٟوعؼ و آ َد ٟع و نْ َدرظووبط دربّٙشووْ الس ته ّووٕ دوعؼ و إِ حةّةّووٕ
شعاد ٕ َط لٕ.
 . 5سووُ٘ الادسٔ دضووُدسا دض رّووٕ دروويت وتّخووت رل يع و رقووأ نةووُا ووو درووز و سووُد٘ ووو
ن ٙووادد درووهفط َدرغ و ر وَ درةووبَض َدضش و نادد دـ س ّووٕ وَ ووو ؼ وُِ٠د دضغرتب و
درّ هّ  ....دخل حّث تقبض ز٘ يو م هًو رلهًوا َدٟصوع٠ض وو وبول س وُر درفشو ا
َدرظبك د د ١هبّٕ وَ َ ٌ دسعخاد ً رظبد٘ درُٟ٘دد َدرعُظّف غوري دضهوعج وَ نلوٖ
رِ أ دٟنف ا نلٖ دٟسعً٠ك دضعًبٓ َدررتفوْ ....دخل َذر كلٌ نلٖ حش

دٟنفو ا

نلٖ ف ٟد درعه ّٕ َب ١صؽ دربظبِٕ َدضٞسشّٕ َدٟنع ّوٕ ،و وؿو فبػوٕ مثّهوٕ
َمثّهٕ ادً نلٖ ؼةّق ط ُح د درّ و فوْ دٟسعةبدس َدربوْ َدربف ٍ.
 . 6نلٖ دربغم و درفبؾ درويت وتّخوت ؿكُ وٕ درُفو ا دروُط نةوا وحوادث 2011
دض رّووٕ َدرشّ سووّٕ حّووث دستفو حيووم ن ٙووادد درووهفط َدرغ و ر الس شووعُٗ ّووأ رشووبا
دستف وسق س درهفط َدرغ ر فوْ درشُا دراَرّٕ َتوافق دضشو نادد َدرةوبَض دـ س ّوٕ
و اَ درقاَدى َغريي الس

نا دروانم د٥ولّ وْ َدرواَرْ ؿكُ وٕ درُفو ا ،ال ٟوى

تبقّٕ ي ٍ دؿكُ ٕ رعُ ً د َ ؼ ح اَ درقاَدى َنام واِعً فووْ محول ظوبَ
َط ِليب ط ُح د دمع
د١
ٗٗ

ردا وو حوأ دٟصوعٟ٠د َدرؼوقُب د سوُد٘ فووْ دؾ نوا

حّث تُس نظ ط درعهعّ د دٟسي بّٕ ب ٟغعّ ٟد َدرعفيريددَ ،رِ أ درفش ا

َطووبد٘ درووُٟ٘دد َرِ و أ قوواٟد درفةووب َدرب رووٕ بشووبا دنف و ض شووعُٗ د١نظ و ٕ
دٟوعؼ إِ َرِ أ نيز دضُدرنٕ درق ٕ َسػوا درواِو درقو م َنيوز ّوزدى دضوافُن د ...
دخل مم ردا و تفو وم دَ١ؿو دٟوعؼو إِ َد ٟع نّوٕ ،كعًّٚوٕ ةؼوُأ وو وبول
اَ درقاَدى رظو ناَدنً در ببٓ َدرُحظْ نلٖ درّ و بادِٕ ن م . 2015
 .7و دض٠حوغ وى حوب مملكوٕ آ سوقُا دنعًيوت وسولُ دؿوب دٟوعؼو إِ ؿوا
درّ و ه و وا ب قّوا َدنع تًو وحوا ويوم قو َس نواَدنً هو درُيلوٕ دَ١س رلقواَدى;
حّث و ت بعهفّ ك فٕ درشّ س د َد ٟبد٘دد دٟوعؼ إِ َدض رّٕ درقاَدنّٕ ك رفوٕ
بو ر ك فوٕ درةوّم دراِهّوٕ َد١ص٠وّوٕ َدرةوُدن َد١نوبدحن دراَرّوَٕ ،كو ى رعي يول
دضٞسشو و د دراَرّوووٕ َدمع و و درووواَرْ بووول َدضظو و سكٕ فووووْ تهفّو و يو و ٍ درشّ سو و د
َد ٟووبد٘دد الس متوو آ وووُٗ درقوواَدى فوووْ دٟسووع بدس فوووْ دنعًوو ج سّ سوو د د٥فةوو س
َدرعيُِ و َتووا ري ٞسش و د دراَرووٕ ََحووادد دـووا د د١س سووّٕ َدرق ووٕ َػفّووف
ؼو اس دٟوعؼو ا درةووُ ْ ووو درهةووا د ١ووهيب َ ووُدسا دـزِهووٕ درق ووٕ َدرشووّ بٔ نلووٖ
ه طق درثبَدد در بّقّٕ َدضه ف در ِٕ َدربخبِٕ َدؾُِٕ َسلا ً م دربهو دضبكوزٓ
َالغبدا درشُا دحمللْ ب رهةا دحمللْ دضزِوف ممو وؿوق وؿوبدسًد ب رغوٕ مبي ول دَ١ؿو
دٟوعؼ و إِ َد ٟع نّووٕ َب و ١صؽ دضقّظووّٕ بوول َِه و س بك سثووٕ النش و نّٕ  ٟووواس دهلل
تق س.
 .8كو ى رقووام الِوو ٘٠عخو درةووبدس دؾ نووا دٟوعؼو آ دٟيع و م دضه سووا هو درُيلووٕ
دَ١س رلقوواَدى اَس ل ووُض فوووْ رِ و أ حووأ درعووادنّ د َد٣ث و س درشوولبّٕ دره مجووٕ نووو
دؿب دٟوعؼ إِ َقاَإِ كف ٘ٔ درشّ س د دٟوعؼو إِ درويت تعخو ي دؿكُ وٕ
ه َوت وبِا فوْ دؿا و تف وم دَ١ؿ دٟوعؼ إِ َد ٟع نّٕ.
 . 9وظًووبد ن لّووٕ درعخلّوول وواٗ د٣ثوو س درك سثّووٕ دروويت تقبؿووت هلوو ك فووٕ قوو َس
دٟوعؼ ا درةُ ْ َدمع

دروّ

نعّيوٕ درقواَدى َدؿوب دٟوعؼو إِ درظو لٕ حّوث

ظًبد درعُوق د دَ١رّٕ رلفرتٔ ( )2018 -2015ة سنٕ مب ك ى شعًاف ً وبل درقاَدى
ص ٠نفص درفرتٔ

ِلْ :و

و -دنف ض دره تج دحمللْ د٥مج رْ دؿةّةْ دضعُو رق م 2018م نو دضشعًاحن روهفص
درق م (.)%52
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 دستف نشبٕ دٟسعً٠ك درهً  ْٙدركلْ دضعُو رق م 2018م الس ( )%113ة سنوٕ بوو( )%98ن م 2014م.
ج -دستف و نشووبٕ درفيوؤُ درع ُِلّووٕ الس وكثووب ووو ( )%61ن و م 2017م سغووم دنف و ض
دٟسعث س َبأكثب و (.)%30
ا -دستف

قا درعـخم ١سق س دضشعًل رق م 2018م ة سنٕ بق م 2014م (.)%74

ٍ -دنف و ض عُسووط نؼووّا درفووبا ووو دروواصل درةووُ ْ دضع و ح دؿةّةووْ ن و م 2018م
ة سنٕ بق م 2014م مب نشبعٌ (.)%68.5
َ -دستف نشبٕ درشك ى ؼت صط درفةب و ( )%49ن م 2014م الس وكثب و ()%85
ن م 2018م.
ر -دستف و نشووبٕ درب رووٕ درك لووٕ ووو ( )%30ن و م 2014م الس وكثووب ووو ( )%60ن و م
2018م.
ح -تبد و

شووعُٗ دـووا د د١س سووّٕ (درعقلووّم ،درؼووخٕ) نو م 2018م نووو شووعُدي

ن م 2014م مب نشبعٌ (َ )%60بهشبٕ وك

و حّث ُأ دـا ٕ.

ط -دنف ض عخؼ٠د دٟوعؼ ا درةُ ْ و درهةا د ١وهيب صو ٠درشوهُدد -2015
2018م مبو نشوبعٌ َ %57دنقووادم دضعخؼو٠د كلّو ً رلبهو دضبكووزٓ بؼوهق ٘ َب رعو رْ
دستف و نشووبٕ درقيووز الس دره و تج دحمللووْ د٥مج و رْ ووو  %2،1ن و م 2014م الس َ %9،1
 %5،5نلٖ درعُدرْ ص ٠ن ْ 2016 -2015م َِعُو ػ َري  %6ص ٠ن ْ 2017
َ2018مَ ،ي د

تبتا نلٌّ دنف ض سػّا د١ػُ دـ س ّوٕ رلبهو دضبكوزٓ وو

 4،7لّ س اَٟس الس وول و نؼف لّ س اَٟس نً ِٕ ن م 2017م.
ٓ -دنف ض المج رْ دِ٥بدادد درق ٕ رلاَرٕ درفقلّٕ صو ٠درفورتٔ 2018-2015م ن و
ك ى عُوق ً ص ٠نفص درفرتٔ مب نشبعٌ َ %71ي د و تبتوا نلّوٌ رِو أ حيوم نيوز
دضُدرنٕ درق ٕ ص ٠درشهُدد 2018-2015م نو شعُدٍ ن م 2014م ،بهشبٕ عُسو ٕ
َ % 120ي د

قل سػّا دراِو درق م درادصلْ ِبتفو ضشوعُِ د ص ورئ; حّوث ِعُوو

نشبعٌ  %100وو درهو تج دحمللوْ د٥مجو رْ دضعُوو رقو م 2018م َ  %770وو المجو رْ
دِ٥وبدادد دضعُوقوٕ َيو د و واٗ الس بلوُغ حيووم درفُدٙوا دضشوعخةٕ نلووٖ سػوّا دروواِو
درق م درادصلْ ن م 2018م مب نشبعٌ  %107و المج رْ دِ٥بدادد درق ٕ.
ٗٙ

ك -تعًووب درعةوواِبدد دَ١رّوووٕ وى دـشوو سٔ دروويت تكبووواي دٟوعؼوو ا درةووُ ْ نعّيوووٕ
دنفو ض حيووم در و و د د٥نع ّووٕ دؿةّةّووٕ صوو ٠د١سب و سووهُدد 2018-2015م و
ِةو س  71.4لّو س اَٟس ،و و دـشو سٔ دؿةّةّووٕ نهووا دحعشو

درفبػووٕ درباِلووٕ فوووْ

ؿُ٘ دفورتدض نوام حواَث نواَدى فعؼول صو ٠درفورتٔ 2031-2019م الس  180لّو س
اَٟس (درباِل دَ ) َ١تعي َر  240لّ س اَٟس فوْ درباِل درث نْ.
 بلُغ صش ٙب دٟوعؼ ا درةُ ْ دَ١رّٕ فوْ فو دربهوٖ درعخعّوٕ َدضهظوآد د٥نع ّوَٕدـا ّٕ

ِة س  130لّ س اَٟس.

م -تكب٬ا ُدرنٕ دراَرٕ ص ٠درفرتٔ 2018-2015م

ِعي َر  40لّ س اَٟس.

ى -صش سٔ دٟوعؼ ا درةُ ْ و ُدساٍ و درهةا د ١هيب ص ٠درفرتٔ 2018 -2015م
ِعي َر  40لّ س اَٟس.
ض -دـش ٙب دربظبِٕ َدرهفشّٕ َد ٟع نّٕ َغريي  ٟميكو تةاِبي .
 سُ٘ دسعغ ٠دضُدسا دض رّٕ دـ س ّٕ وبَض َ ش نادد َنام كف ٘ٔ دسعخاد ًَؽؼّؼووً حّووث ِ ٟعي و َر دضشووعخام هً و  %20فوووْ دضعُسووط ووو المج و رْ دؿيووم
دضع ح ر٠سعخادم الس

نا سُ٘ ؽؼّؼً مب وةق ويادحن دمع .

وصريدً :وع ج دٟوعؼ ا درةُ ْ ٥نو أ تأيّلوٌ الس و كو ى نلّوٌ وبول نو م 2010م الس
وكثب و نظب سهُدد فوْ وحشو درعبَحن.
املق حا
نُ ز ويم دضةرتح د فّ ِلْ:
 .1تب دؿكُ ٕ ص ٕ دوعؼ إِ نل ّٕ َ اسَسوٕ َن لّوٕ ٥ادسٔ دٟوعؼو ا فووْ
 ٠فووْ حو
ظول دسوع بدس درقواَدى َدؿؼو س َدرهعو ٙج دضشوعةبلّٕ نهًو شوعةب ً
دنفبدج د١ر ِٕ ،ظ سك فووْ النواداي َتهفّو ي َ ع بقوٕ َتةّوّم ن لّوٕ درعهفّو
ك فووٕ و ًووزٔ دراَرووٕ كوول ٫فّ وو ىؼووٌ َ ٞسشوو د دمع وو دضووانْ َوووُدٍ
درف نلٕ.
 .2اله ا الادسٔ َطهّٕ َكف ٔٞرةّ أ دربه دضبكزٓ بؼهق ٘ تعبهٖ س ِٕٝرلشّ سٕ
درهةإِ هبثةٕ َ عك لٕ

درشّ سوع دٟوعؼو إِ َدض رّوٕ مبو ِشو يم فووْ

ؼةّق دسعةبدس دوعؼ آ نشيب َب ١صؽ سقب درؼبحن.
ٗٚ

العدواى االكذصادي على الٌهٌ :اآلثاز والذداعٌاخ وطتل الهىاجهح

 .3تُحّا ًُا ك فٕ و ًوزٔ دراَروٕ درعهفّ ِوٕ َدربو بّوٕ َدرعظوبِقّٕ َدرةـو ّٕٙ
فوْ تقزِز تُ ً د دؿكُ ٕ فوْ ؼؼوّل ك فوٕ شوعخة د دـزِهوٕ درق وٕ
َق سبٕ درفش ا َتبطّا دٟنف ا َسف كف ٘ٔ ؽؼّؽ درهفة د درق ٕ.
 .4سف

شعُٗ درعهشّق َدرعق َى ب دربه دضبكزٓ َدؾً د دؿكُ ّٕ دضقهّٕ

َدربهُك درعي سِٕ َد٥سَ ّٕ ٠طبك د درؼبدفٕ َكب س درعيو س َس و دضو
َد١ن و فوووْ ؿووبط سّ سووٕ درعيو سٔ دـ س ّووٕ َسّ سووّٕ سووقب درؼووبحن مب و
ِكفووول َؿوو

ُدرنوووٕ طوو لٕ َؼاِوووا وَرُِوو د دسوووعخاد ٌ حشوووا وَرُِوو د

َدحعّ وو د دمع وو

ووو درشوول َدـووا د دضشووعُسأ َؿووبط وسووق س سووقب

درؼبحن فوْ درشُا دحمللْ.
َ .5ؿ ص ٕ ٥ادسٔ درعي سٔ درادصلّٕ تـ و كشب دٟحعكو س َق سبوٕ سّ سوٕ
د٥غبدا رلشُا دحمللْ ب رشل غري درـبَسِٕ َدرـ سٔ َدض كو دنع ً قلّ ً
َمح ِٕ دضهعج دحمللْ َؿبط د١سق س َتةلّل درف وا .....دخل.
َ .6ؿ تؼُس ن لْ رلشّ سٕ دـ س ّٕ َب ١صؽ فوْ
كشب دؿؼ س َفعذ آف ا رلعق َى دٟوعؼ آ

نبً دٟوعؼ آ تـ و

دراَ َدضهع د دريت ؼةق

ؼ ح حةّةّٕ ر٠وعؼ ا درةُ ْ.
َ .7ؿ س ِٕٝن لّٕ رلخا و تبقّٕ دٟوعؼ ا درةُ ْ ٟوعؼو اِ د اَ درقواَدى،
َدربخث نو طبك ٘ دوعؼ اِ َػ سِ حةّةّ .
 .8طبح لف ط ل رلي نا دٟوعؼ آ ب نلٖ وسص ن لّٕ ََدوقّوٕ وو سوض
و  ٕ ٙدضف َؿ د

دضهع د َدمع

دراَرْ ،مبو فووْ ذرو دـشو ٙب درويت

تكباي دٟوعؼ ا درةُ َْ ،نام درعهو ر نلوٖ دٟطو٠ا َؼوت وٓ و س نوو
تقووُِض اَ درقوواَدى درك وول ن و تكبوواٍ دٟوعؼ و ا درةووُ ْ ووو صش و ٙب،
َدض ربٕ ببف دؿؼ س وبل وٓ ف َؿ د.
 .9دربخوث و درواَ درؼواِةٕ َدضعق طفوٕ نووو توُفري َادٙو نةاِوٕ رواٗ دربهو وَ
تشًّ٠د ػ سِٕ وَ ش نادد َيب د.
َ .10ؿ س ِٕٝبقّوأ د ١وا رلعه ّوٕ دؿةّةّوٕ َدضشوعاد ٕ َدرق اروٕ دضبتكوزٔ نلوٖ
در و د َدضُدسا دحمللّٕ َب ١صؽ دربظبِٕ هً َدر بّقّٕ.
ٗٛ

 .11تًّ ٕٚبّ ٕٚه سبٕ ر٠سعث س ص رّوٕ وو درفشو ا َدرعواصل ،بو رعزد و و توُفري
و  ٕ ٙنبِـٕ َ عهُنٕ و دضظ سِ دضاسَسٕ دضع ح دٟسعث س فًّ فووْ ك فوٕ
دم ٟد دضع حٕ َص ٕ تبَِج ن لّوٕ ادصلّو ً َص س ّو ً ر٠سوعث س دن ٠وو ً وو
دٟسعث س فوْ دضظ سِ دضعُس ٕ َدرؼغرئ.
 .12تقزِز ن لّوٕ درعُدفوق درشّ سوْ َد ٟع و نْ بو ك فوٕ دضكُنو د درشّ سوّٕ
َد ٟع نّٕ َدنعب س قّ س دركف ٘ٔ َدرهزديٕ َدرُطهّوٕ وسو ض توُرْ دضه ػوا
درةّ إِ فوْ دراَرٕ َدرقادروٕ د ٟع نّوٕ فووْ تُرِو

هو ف درعه ّوٕ بو

هو طق

دؾ ًُسِٕ َف ٚد دمع .
 .13اله ا آرّٕ رلعق َى َدرعهشّق َدرعك ل ب ك فٕ دؾً د دضقهّٕ بإادسٔ درقوُى
دـو س ْ َبو ١صؽ فوووْ دمو د٥نشو نْ مبو ِشو نا فوووْ ؼةّووق دٟوعؼو ا
درةووُ ْ درف ٙووأ درةؼووُٗ َب و ١صؽ و تقلووق هً و بعووُفري درشوول َدـووا د
د١س سّٕ َدرـبَسِٕ.
 .14تفقّول ن ول ك فوٕ و ًوزٔ دراَروٕ تهفّ ِوٕ تظوبِقّٕ وـو  ّٕٙو هّوٕ سو بّوٕ مبو
ِـ و فبض سل ٕ د ١ب درُدو فوْ الادسٔ درظأى دٟوعؼ آ َد١

مي ِقزر

و دؾبًٕ درادصلّٕ َح رٕ درعؼآ َدرؼ ُا فووْ َ وٌ درقواَدى الس وى وةوق
دهلل رظقبه درهؼب دركبري َدضب الى ط ٘ دهلل.
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جدول رقم (  ) 1توقع تطور المؤشرات النقدٌة خالل الفترة  4101-4112فً البدٌل (ملٌار لاير)
السنوات
البٌان
اجمالً العرض النقدي
النقد
النقد فً التداول
ودائع تحت الطلب
شبة النقد
ودائع بالعملة المحلٌة
ودائع بالعملة األجنبٌة
العوامل المؤثرة على عرض النقد
صافً األصول الخارجٌة
البنك المركزي (صافً)
البنوك التجارٌة اإلسالمٌة
صافً المطالبات الحكومة
صافً البنك المركزي
المطالبات
الودائع
صافً البنوك التجارٌة اإلسالمٌة
المطالبات
الودائع
المطالبات على القطاع غٌر الحكومً
القطاع الخاص
المؤسسات العامة
اخرى (صافً)
االصول الخارجٌة(ملٌون دوالر)
البنك المركزي
تغطٌة الواردات(شهر)
بنوك تجارٌة واسالمٌة

ٓ٘

قبل العدوان
2014 2010
3106 2267
1130 786
811 547
319 239
1977 1481
1134 703
843 778
1693
1216
477
780
263
541
278
518
518
0
539
348
101
7468328
5941
7,2
2387

1200
735
465
1962
685
761
76
1277
1287
10
817
523
293
8727013
4666
3,9
2347

خالل فترة العدوان
2017 2016 2015
3850 3697 3239
1950 1790 1502
1500 1349 1069
450 441 433
1900 1908 1736
1000 1057 965
900 851 771
659
182
477
2708
1474
1525
51
1234
1264
30
692
410
281
8204452
2096
3,4
2356

491
61552
3436
2153
2228
75
1283
1302
19
732
404
328
9623325
1036
1,6
2324

2021
4650
2150
1750
400
2500
1400
1100

2022
4800
2100
1700
400
2700
1650
1050

التوقعات المستقبلٌة
2026 2025 2024 2023
5730 5680 5520 5000
1930 1930 2020 2050
1600 1600 1680 1700
330 330 340 350
3800 3750 3500 2950
2800 2750 2500 1950
1000 1000 1000 1000

2027
5930
1930
1600
330
4000
3000
1000

2028
6270
1870
1550
320
4400
3500
900

2029
6570
1820
1500
320
4750
3900
850

2030
6920
1820
1500
320
5100
4300
800

1790
980
810
2920

2050
1150
900
2780

2430
1330
1100
2440

2950
1550
1400
2120

3500
2000
1500
1820

2018
4350
2400
1900
500
1950
1000
950

2019
4450
2250
1800
450
2200
1200
1000

2020
4520
2220
1800
420
2300
1200
1100

330
270600
3740
2296
2347
51
1444
1464
20
740
400
340
9602720
400
0’4
2320 2320

1500
820670
4500

1500 780 510 290 160
720 20 200- 420- 520780 760 710 710 680
3100 3370 3500 3600 3760

1700
910
790
3000

330
320650
4230
2690
2740
50
1540
1560
20
1600 1500 1400 1300 1220 1200 1170 1150 1100 1110 1000 900 760
400
360
200- 200- 220- 250- 300- 310- 350- 400- 800- 9702320

جدول رقم ( )4توقع تطور مؤشرات مٌزان المدفوعات الخارجٌة خالل الفترة  4101-4112فً اطار البدٌل ()4
السنوات
البٌان
رصٌد الحساب الجاري
المٌزان التجاري

خالل فترة العدوان

قبل العدوان

(ملٌار لاير)

التوقعات المستقبلٌة
2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2010

2020

2021

2022

1425- 1370- 1465- 2150- 2370- 3960- 2110- 2366- 2788- 1507- 1054-

150

560

220

580

280

100

110

5800- 6000- 6700- 7500- 8300- 9000- 11400- 11400- 11600- 11200- 10650- 6400- 6400- 6406- 4984- 4777- 825-

5500-

7200 7000
4300 42000
2900 2800
13000- 1300060
50-

7500
4500
3000
13000260

الصادرات السلعٌة
نفط وغاز
الصادرات األخرى
الواردات السلعٌة
مٌزان الخدامات

7648
6279
1369
8473534-

متحصالت

1688 1622

7724
6396
1328
125001056-

1439
980
480 480 473 520
6880- 6880- 6879- 6423940- 850- 856- 906421

450

460

مدفوعات

2240- 2250- 2250- 2300- 2300- 2400- 2520- 2310- 2130- 1960- 1760- 1400- 1300- 1277- 1334- 2743- 2156-

2240

مٌزان الدخل
متحصالت
مدفوعات
مٌزان التحوٌالت التجارٌة

1980- 1900- 1820- 1780- 1690- 1650- 1555- 1460- 1365- 1240- 1100- 360- 360- 363- 545- 1734- 1819120
100
80
70
60
50
45
40
35
30
30
20
20
18
23
27
55
2100- 2000- 1900- 1850- 1750- 1700 1600- 1500- 1400- 1270- 11300- 380- 380- 381- 568- 1761- 18747820 8230 9250 9700 10750 11200 12250- 12200 12130- 11250- 10340 4740 5450 5213 3600 6003 2065

1950150
2100
7300

9600 10000 11000 11400 12400 12300 12200 11300 10400 4500 5500 5259 3647 6059 2123

8600

8200

7700

2400

2500

2500

2600

2600

2700

2700

9000 10000 10000 10000 9000
200- 150- 10070500
1390 1590 1500 1650 1680

8500
2501430

7500
3001200

7000
3501490

6000
3701420

5500
3801510

5000
4001700

1000

900

800

900

900

1000

1000

1100

1300

190- 200-

2500 2500 2000
1700- 15000 1000700
650
680

2700
1800
690

2800
2000
590

3000
2100
530

3300 3200 3100 3000
2200- 2200- 2100- 2100410
420
490
500

3500
2200400

545
290327
465

30
30
320- 320100 90
800 800

700
300100
600

800
320200
400

800
350200
200

800
350250
200

800
360250
200

750
360200

700
370200

700
380180

700
380170

650
390160

650
390150

650
400150

570- 2350- 1510- 13580- 2588- 694-

70-

115-

130-

365-

1540

1990

1620

2070

1700

1610

1810

متحصالت

800

2400 2500 3700 3727 3306 3304 1476

مساعدات وهبات
مدفوعات
رصٌد الحساب الراسمالً والمالً

647
5829

2755
56349

341
47214-

االستثمار المباشر

189

233-

15-

700

تدفق الى الداخل
تدفق الى الخارج
االستثمارات األخرى

241 2341 2201
256- 2574- 2055199- 582 160-

197-

1500
800500

السحب من القروض
سداد أقساط القروض
أخرى
السهو والخطاء

354
249265120

63
29836
415

28
31388
1206

موقف مٌزان المدفوعات

905-

8000 2000 1800 1532
6060- 50461200 190- 200- 197-

1000

1500

1600

1800

2000

2100

2100

2200

2300

2500

تحوٌالت المغتربٌن

428

473

480

480

3800 3350
2500 2150
1300 1200
15000- 14000960- 960-

4400
3000
1400
16000630-

5100
3500
1600
16500710-

5600
3800
1800
17000720-

6000
4000
2000
15000400-

6200
4000
2200
14500200-

6500
4100
2400
14000200-

6800
4200
2600
13500150-

2300

2200

1000

2300

800

2400

2200

ٔ٘
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توقع تطور الموازنة العامة للدولة خالل الفترة ( )41101-4112فً اطار البدٌل (( )4ملٌار لاير)
النفقات العامة
االٌرادت العامة للدولة
اجمالً
اجمالى
الفائض
نفقات راسمالٌة واستثمارٌة النفقات
النفقات العامة الجارٌة
اإلٌرادات
اإلٌرادات غٌر النفطٌة
او العجز
نفط وغاز
أجور ومرتبات سلع وخدمات فوائد الدٌن أخرى اجمالً استثمارٌة راسمالٌة اجمالً العامة
ضرائب وجمارك قروض ومساعدات أخرى اجمالً العامة

2010
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

ٕ٘

1090
1039
238
53
1,2
52
400
500
600
650
700
720
720
720
730
730
740
750
750

455
586
474
528
431
456
580
735
920
1150
1380
1660
2000
2400
2880
3400
4000
4500
5000

62
310
21
0,2
0
0
1500
2500
2500
2500
2500
2300
2000
1800
1500
1500
1500
1500
1500

1812,4 722,4 205,4
2231,4 1192,4 296,4
1053 851 320
899
846 318
864
863 450
624
572 116
2630 2230 150
3987 3427 192
4260 3660 240
4600 3950 300
4940 4240 360
5120 4400 440
5240 4520 520
5570 4850 650
5860 5130 750
6480 5750 850
7190 6450 950
7750 7000 1000
8350 7600 1100

601
928
915
649
206
756
920
1100
1350
1400
1500
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
2000

194
170
123
86
99
240
300
340
450
470
550
650
700
700
750
800
850
900
950

275 1721,3 766,3 160
129 2331,2 709,2 524
45 1776 132 606
25 1638 129 774
1274 84
885
43 1625 119 510
500 2210 140 850
700 2240 200 600
1000 2600 250 550
1200 2710 300 540
1300 2900 350 500
1400 3000 400 450
1400 3100 400 450
1500 3200 450 450
1600 3340 500 440
1700 3450 530 420
1800 3750 750 400
1900 3880 800 380
2200 4200 900 350

90
107
88
90
47
0
200
300
500
600
600
700
700
700
700
750
800
800
900

274- 2086,3 365
336- 2567,2 236
856- 1909 133
854- 1753 115
457- 1321 47
1044- 1668 43
280- 2910 700
747- 3240 1000
160 4100 1500
90 4510 1800
140 4800 1900
20 5100 2100
40 5200 2100
170 5400 2200
220 5640 2300
580 5900 2450
840 6350 2600
1170 6580 2700
1050 7300 3100

توقع تطور مؤشرات االقتصاد الكلً خالل الفترة ( )41101-4112فً اطار البدٌل ()4

(ملٌار لاير)

التغٌر
اجمالً
اجمالً الطلب الكلً السنوي فً
االستثمار اإلجمالً
االدخار القومً
الناتج المحلً اإلجمالً االستهلك النهائً الكلً االدخار المحلً صافً دخل عوامل اإلنتاج صافً التحوٌالت التجارٌة الدخل القمو المتاح
االستخدامات
الناتج
معدل
معدل التضخم
معدل النمو القٌمة معدل النمو القٌمة معدل النمو القٌمة معدل النمو القٌمة معدل النمو القٌمة معدل النمو القٌمة راس
القٌمة
معدل النمو
القٌمة معدل النمو القٌمة معدل النمو القٌمة معدل النمو القٌمة
المال
1,8 0
7086
9120
1300
671
6457
442
3761000
0
5786
0
6787 2010
1,8 0
8502
10528
1506
759
7754
1437
308144
20,1
6995
5,2
7140 2014
2,0
6982
7383
601
3166065
684
81652- 8,76381
19,7- 5729 2015
6894
7351
995
391
6289
1260
25561- 7,55899
6,85338 2016
6787
6787
1042
292
6037
825
205131,0
5745
1,95232 2017
2,4
6971
6971
1029
655
6597
850
20175- 12,3
5942
10,3
5767 2018
2,5
11857
11857
4429
597
8025
850
15010325
7428
27
7325 2019
2,5
13918
13918
5154
1062
9826
840
170392
18
8764
25
9156 2020
2,5
15581
15580
5501
1850
11930
840
1701180
15 100080
22
11260 2021
2,5
18394
18394
6804
2817
14407
840
1702147
15
11590
18
13737 2022
2,5
20087
20087
6757
3550
16880
850
1802880
15
13330
17
16210 2023
2,6
22152
22152
6822
4306
19636
850
1803636
15
15330
17
18966 2024
2,6
25757
25757
8127
5230
22860
850
1804560
15
17630
17
22190 2025
2,6
29876
29876
9604
6360
26630
850
1805690
15
20272
17
25962 2026
2,6
34770
34770
11457
7773
31086
900
1907063
15
23313
16
30376 2027
2,6
40399
40399
13589
9136
35946
900
1908426
15
26810
16
35236 2028
2,6
43747
43747
12915
10751
41583
900
19010041 15
30832
15
40873 2029
2,6
50526
50526
15270
12667
48123
900
19011959 15
35456
47413 2030
55165
56065
106229
66099
13
40065
54545 2031
62274
443-176
45274
62704 2032
18,917
2033
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البٌان
السنوات

(ملٌار لاير)
جدول رقم ( )1البدائل لتوقع تطور الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً للفترة ( )4121-4112والخسائر المتوقعة خاللها بسبب العدوان والحصار
التغٌٌر
التوقع فً ظل استمرار العدوان
الخسائر فً الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً المتوقعة
المتوقع بعد العدوان
السنوي
2020
2019
بدٌل
بدٌل
بدٌل
البدٌل ()0
البدٌل ()4
البدٌل ()1
المستهدف قبل العدوان
فً
معدل النمو
الناتج
المتوقع عن
3
2
1
القٌمة معدل النمو القٌمة معدل النمو القٌمة معدل النمو القٌمة معدل النمو
المستهدف القٌمة معدل النمو القٌمة معدل النمو المحلً
اإلجمالً
6787
6787 6787
5738 5738
19,65738
7410 7410
7140
7140
7140
7140
4970 4970
33,42498
2498
2498
30,46- 4970 30,46- 4970 30,460 4970
4,6
7468
4244 4244
45,73576
3576
3576
14,61- 4244 14,61- 4244 14,610 4244
4,7
7820
3790 3790
53,94436
4436
4436
10,7- 3790 10,7- 3790 10,70 3790
5,2
8226
3885 3885
55,44826
4826
4826
2,5
3885
2,5
3885 2,66
3885
5,9
8711

2010
2014
2014
2015
2016
2017
2018
اجمالي
فرعي
-5102
5102
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

32225
9191
9650
10084
10488
10907
11343
11797
12270
12760
13801
14353
14927

5,1
5,5
5,0
4,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

16889
4662
5500
6326
7275
8148
8963
9860
10845
11930
13123
14173
15306

2031
2032
2033
2034
2035

15524
16145
16791
17463
18161

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

116109

ٗ٘

16889
4468
5138
5755
6445
7090
7799
8578
9265
10006
10806
11671
12488

14,1
20
18
15
15
12
10
10
10
10
10
8
8
12,94
عام13362 2028
14297
15298
16216
17189

16889
4468
5138
5652
6217
6839
7386
7977
8615
9218
9863
10553
11292

7%
15
15
10
10
10
8
8
8
7
7
7
7

15336
4529
4150
3758
3213
2759
2380
1937
1425
830
148
40465
214,89

15336
4723
4512
4329
4043
3817
3544
3219
3005
2754
2464
2130
1865

15336
4723
4512
4432
4271
4067
3957
3820
3655
3542
3407
3248
3061

11970
12688
13449
14256
15111

6
6
6
6
6

188306

1565
1227
847
575
274

2957
2836
2696
2535
2352

0

16889
4040
4848
5721
6580
7566
8474
9322
10254
11280
12407
13648
14358

16889
4
20
18
15
15
12
10
10
10
10
10
5

4040
4242
5090
6007
6908
7944
8897
9788
10766
11842
13026
14329

4
5
20
18
15
15
12
10
10
10
10
10

777
838
826
949
873
815
897
985
1085
1192
1050
1134

2331
2514
2478
2847
2619
2445
2691
2955
3255
3576
3150
3402

50,0
25,7
39,2
39,2
32,2
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
22
22

7,46%
84400
214,89
392755

٘٘

2143
1909
1645
1352
1023
920

5960170
214,89
280004

6
6
6
6
6
6

16018
16979
17998
19078
20223
22722

18220

4,0
4,0
4,0
4,0

18888
19643
20429
21246
22980

2036
2037
2038
2039
2040
2041

العدواى االكذصادي على الٌهٌ :اآلثاز والذداعٌاخ وطتل الهىاجهح

مؤشرات استخدام القروض والمساعدات الخارجٌة للفترة ()4111-4112
البٌان

القروض الخارجٌة
االنحراف

ربط الموازنة

الفعلً

اجمالً القروض والمساعدات

السنوات

ربط الموازنة

2005

51304

33945

2006

62601

33791

19643

2007

58518

31205

19893

14727

2008

124137

33331

64493

14197

188630

2009

82330

32618

79094

27607

161424

60225

2010

63331

64202

81686

31180

145017

95382

اإلجمالً

444221

229097

283315

116463

727536

345560

٘ٙ

الفعلً

المساعدات الخارجٌة

(ملٌار لاير)

ربط الموازنة

الفعلً

االنحراف

18514

13736

69818

47681

15016

82244

48807

78411

45932
47528

االنحراف

الصراع اإلقلٍمً والحرب على الٍمه :مقىماخ األدوار وفاعلٍتها

د .ساىٍ ىحيد امسٌاغٍ,
أطذاذ العلىم الظٌاطٌح الهظاعد،
نددددددددًس نسكدددددددص الدزاطددددددداخ الظٌاطدددددددٌح
واالطذسادٌجٌح ةجانعح صًعاء ،ندًس ددسًدس
نجلح نلازةاخ طٌاطٌح

ِمذِح:
آلييذًا ف يي ٛاحلضييباْ حقٚقيي ٞأْ ًوييف ارسًييٗ ٞاحلييزب ف يي ٛاهيي ٌّٚأ ييخ ٟف يي ٛاه٘ ييم
اهزآّ ًثقالً عّ آلزٖ بتعقٚدا ٗ داعٚا عاًى صزار اروٗار ا وٌٚٚي ٞفييًِ ٛطقيٞ
اهغييزق ارٗص ي ٗكييذا ا ًتييداوا اهدٗهٚيي ٞهييذهم اهصييزار; ِٙطوييال ًةييٌْ٘ ًقيياهٛ
اهتخوٚو ٛاملط٘ي ٓذا ًّ فلزً ٝزكشً ٞٙااوٓا:
ُييٕ بعييد ًييا ٙقييزب ًييّ اهثالثيي ٞأعيي٘اَ ُٗصييف ًييّ احلييزب اهتدًريٙيي ٞاهيييت ٙغيئِا عوييٟ
اهً ٌّٚا ٙعزِّف عّ ُاضٕ بي "اهتخاهف اهعزبٗ ،"ٛفي ٛظيى ًيا ٙغيري هٚيٕ ٗا ي ًعطٚيا
احلزب ًّ اصتخاه ٞحضٌٔا هصا

أ ًّ ٍٜزفٔٚا; ٙبدٗ ًّ املِطق ٛبدًا  -فييٓ ٛيذٖ

اهوخعيي ٞاهتارخيٚيي ٞباه ييذا  -أْ ٙقييَ٘ أصييخاب اروٗار ا و ٌٚٚيي ٞاملغييارك ٞف يي ٓ ٛييذٖ
احلييزب اهعبثٚييٗ - ٞاًتييداوا ٍٔ اهدٗهٚيي ٞكييذهم  -لزابعيي ٞحضييابا ٍٔ ا صي ا ٚجٞٚ
اهيت بِ٘ا عو ٟأصاصٔا زارٍٓ باهت٘رط فٔٚا ٗ ،هم ًيّ ليالي عيزٗعٍٔ فيي ٛاصيتجال١
املا ييزوا املتعوق يي ٞلقً٘ ييا أوٗارٓ ييٍ ف ٔٚييا ًٗ ييد ٠فاعو ٚيي ٞو ييم اروٗار في يي ٛحتق ٚييال
ًصاحلٍٔ اه٘ ِ ،ٞٚهٚتٌلِ٘ا عو ١٘ ٟهم ًّ قً ٍٚٚد ٠بيدٗ ٠اصيتٌزارٍٓ فييٛ
عّ ٓذٖ احلزب ًّ عدًٕ.
ب رع و رْ ،ميكووو دنعب و س ي و د دضة و مبث بووٕ (ؼلّوول ُوووف) وَ سمب و (سوٓ دسعظ و سٓ
"طُنْ") وا ِش يم فوْ اف وػخ

د١اَدس  -س رفوْ در كب  -ب ػ ٍ النو أ درهعوب

فوووْ سّ س و تًم الرد٘ لووف د١ر ووٕ َدرؼووبد فوووْ درووّ و ن وًَٕ ،الرد٘ دؿووب درعا ريِووٕ
دربديهٕ نلٖ درّ و بؼفٕ ص ػٕ.
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رعخةق تل دضش ي ٕ سّعـ و دضة وسب نة ط سّٙشّٕ; حّث ِشلط درب حث درـوُ٘
فوْ وَس تلو درهةو ط  -وو صو ٠رة و د ت سىّوٕ سوبِقٕ  -نلوٖ طبّقوٕ توأثري ن ول
درعاصل دـ س ْ فوْ لف د١ر ٕ َدرؼبد فوْ درّ و ه درقو م 1993م ،ك و وواا
فوووْ درهة ووٕ درث نّووٕ طبّقوٕ وػووخ

د١اَدس د٥ولّ ّووٕ دربديهووٕ فوووْ درووّ و ،رّهعةوول فوووْ

درهة ووٕ درث رثووٕ الس ته و َ قوواادد َويووادحن َطووُديا تلو د١اَدس د٥ولّ ّووٕ َ ،ووو ثووم
ولل فوْ درهة ٕ دربدبقٕ درقُد ل دضٞثبٔ نلٖ ؼاِا ف نلّعً .
أوالًٍِ :ف األزِح واٌصراع يف آٌُّ (ذذخً خارخٍ ترضُ اٌرؼمُذ)
 ٟسِا وى ق ّ د لف د١ر ٕ َدرؼبد درشّ سْ فوْ درّ و ه درق م 1993م َحعوٖ
 26سض 2015م ك نت فوْ وػل هظ - ًٚنلٖ دراَدم  -ق ّ د قلّٕ .ركو وو
درث بت ت سىّو ً  -وِـو ً  -وى ن ول درعواصل دـو س ْ (د٥ولّ وْ َدرواَرْ) درةو ب بو
ثه ِ ذر دضلف ظل نلٖ دراَدم ن  ً٠قةِّادً ضق ّ تٌ َ قبو ٥ ً٠ك نّ د حلوٌَ .اَى
دراصُ فوْ تف ػّل عظقبٕ حُ وبق ا تل دضشأرٕ; ميكو د٥ط سٔ يه ب صعؼ س الس
حةّةووٕ وى درفووبؾ درقاِووأ دروويت وُتّخووت رلّ هووّ رلخووبَج ووو وتووُى د١ر ووٕ َدرؼووبد
درشّ سْ فوْ وكثب و ه سوبٕ صو ٠درفورتٔ سو رفٕ درو كب ،ك نوت تع٠طوٖ وبدسدً
بفقل درعأثري درشليب در ٓ سسٌ نلًّ ن ل درعاصل دـ س ْ .ف ١ر ٕ درشّ سّٕ دريت
دنارقت فوْ درق م 1993م ب طبفوْ دؿكوم آنو دك (دضوٞمتب َدٟطورتدكْ) َكو اد
وى ػا طبِةً رلخل درشل ْ ن دٟتف ا درشّ سْ درظو ل درو ٓ َوقوٌ در بفو ى فووْ
درق ػ و ٕ د١سانّووٕ (َثّةووٕ درقًووا َدٟتف و ا) ،سووبن ى و تقةوواد ََػوولت حووا دنوواٟ
دؿب درظ لٕ ب در بف فوْ ػّف 1994مَ ،ذر بقوا وى اصول نلوٖ صوط د١ر وٕ
ن ل درعاصل د٥ولّ ْ َدراَرْ.
نلووٖ دضهووُد نفشووٌ ،فووإى ور ووٕ درقو م 2011م دروويت دنووارقت الثووب و نووبحن حّهً و بثووُسٔ
درظووب

وَ (درببّ و درووّ

) ،ي تشووعك ل  -فوووْ َدو و دؿ و  -غ ِ و د حلووً دروويت

تأسشووت بهوو  ٘٪نلووٖ بهووُا دضبوو اسٔ دـلّيّووٕ َآرّعًوو درعهفّ ِووٕ; الذ الى دروواَس د٥ولّ ووْ
َدراَرْ (درشقُآ  -د ١بِكْ ب راس ٕ دَ١س) دضفرتض بٌ  -آنو دك  -سن ِوٕ ًوُا
درّ هّ ؿول د١ر وٕ َؼةّوق ت لقو تًم دضظوبَنٕ نو تهفّو بهوُا دضبو اسٔ دـلّيّوٕ،
سبن ى
٘ٛ

ؼُ الس اَسٍ ق لٍ رعل دؾًُا َ قبولٍ رعهفّ بهُا دضبو اسٔ َفةو ً ٣رّعًو

درعهفّ ِوووٕ درووويت ك نوووت فووووْ د١سوو ض هعيوو ً سّ سوووّ ً ميهّوو ً تُدفةّوو ً طوو سكت تلوو
د١طبدحن د٥ولّ ّٕ َدراَرّٕ فوْ ػّ غعٌ َسن ِعٌ َدرعُوّ نلٌّ بـ ى تهفّ ٍ.
رةووا مسخووت د١طووبدحن د٥ولّ ّووٕ َدراَرّووٕ دربدنّووٕ رل بو اسٔ دـلّيّووٕ بو صرتدا يو آ
َحلف َ ٌٙػ َريم  -بدسدً  -ربهُا تل دضب اسٔ َآرّعً درعهفّ ِٕ ،ك سو ناتًم فووْ
دسعٚث سيم ب رشل ٕ َدرشّ بٔ نلٖ ق ّ د ن لّٕ دٟنعةو درشّ سوَْ ،الوؼو ٘ بو وْ
درظبك ٘ درشّ سّ فوْ تل درق لّٕ َدٟسعةُد٘ درشّ سْ َدض آ نلًّم ،د ١ب در ٓ
ث٬ل  -آن دك  -ن ِّ ٞ ً٠ي ً رلؼبد درشّ سْ َ هعيو ً ١سوب بٌ وو اِوا .ك و وى
تغ ؿْ تل د١طبدحن د٥ولّ ّٕ َدراَرّٕ نو درفظل درشّ سوْ هلو آ َفشو ا حكُ عوٌ
َتغوُ حلف ٙوٌ نلوٖ طوَٞى دراَروٕ ،ث٬ول سوبب ً آصوب ٟسوعان ٘ ُ وٕ سوخط طوقيب ي
تشعًاحن حّهً ي آ َحكُ عٌ َحلف  ٌٙفخشا ،بل دسعًافت وِـو ً تلو د١طوبدحن
د٥ولّ ّٕ َدراَرّٕ ذدتً .
فوووْ دضة بوول ،ك و ى رش و ُٔ دروواَسِو د٥ولّ ووْ َدروواَرْ (درشووقُآ َد ١بِكووْ فوووْ
دضة م دَ ) َ١ؿغ ً نلٖ ي آ َحكُ عٌ َحلف ٙوٌ رع بِوب ظو سِ سّ سوّٕ (غوري
تُدفةّٕ) نلٖ ظًب دضب اسٔ دـلّيّٕ (ك ظبَ تةشّم د١و رّم) ،ب رغ د١ثب فوْ تقةّا
ق ّ د دضظًا درشّ سْ َاف د١طبدحن درشّ سوّٕ دضق سؿوٕ رعلو دضظو سِ الس ببو
درعُ ص و َػُ ن لّٕ دٟنعة درشّ سْ الس طبِوق شواَا وَ دنعً ًٙو مبخب و د
ظُيٕ  ٟتعفق

دضؼلخٕ درُطهّوٕ َت لقو د درظوقا دروّ

 ،بول َتوٞآ الس دحع و

دنا ٟحب ويلّٕ.
رةا و سض در بفو ى د٥ولّ وْ َدرواَرْ (درشوقُآ َد ١بِكوْ ؼاِوادً) اَسدً قةوادً
ضلووف د١ر ووٕ َدرؼووبد فوووْ درووّ و ،حّووث ي ِكعفّ و مبيووبا درشووّ بٔ نلووٖ يوو آ
َحكُ عووٌ َحلف ٙووٌ َدرـووغط نلووًّم رعووب َمتبِووب ظ و سِ سّ سووّٕ غووري تُدفةّووٕ،
َحثًم ك ر نلٖ ُد ًٕ درةُٗ درشّ سّٕ دضق سؿوٕ رعلو دضظو سِ ; بول الى در وبف
(درشقُآ َد ١بِكْ) تؼاسد فوْ كوثري وو د١حّو ى ظوًا دضُد ًوٕ درشّ سوّٕ و
تلو و د١طوووبدحن درُطهّوووٕ دضق سؿوووٕ َ ،سسو و الرد٘يو و وطوووك  ًٟعقووواأ وووو درعًاِوووا
َدررتيّا .د ١ب در ٓ نةا مت ً لف د١ر ٕ َدرؼبد فوْ درّ و َنةلٌ ٟحة ً الس ادس
الولّ ْ – اَرْ فوْ ونة

دؽ ذ در بف (درشوقُآ َد ١بِكوْ) ووبدس طوو دؿوب
ٜ٘

الصساع اإلكلٌهٍ والدسب على الٌهٌ :نلىناخ األدواز وفاعلٌذها

نلٖ درةُٗ درشّ سّٕ ط ض َوفت فوْ َ ٌ اَسي درعاصلْ دهل احن الس فبض درُػو ِٕ
نلٖ درّ و.
مم سبق ،تعـذ فادحوٕ درعوأثري دضوا ب رق ول درعواصل دـو س ْ (د٥ولّ وْ َدرواَرْ)
ؿ و ق ّ د لف د١ر ٕ َدرؼبد درشّ سْ فوْ درّ و ه درق م 1993مَ .ر د ،فوإى
دؿوب دربديهوٕ نلوٖ دروّ و رّشوت سوُٗ ت وُس طبّقوْ رو ر درعوأثري دضوا ب ،حّوث ٟ
شأرٕ طو دؿوب نلوٖ دروّ و حواَث وٓ دصوع٠حنٮ فووْ واص٠د ن ول درعواصل

تق

دـ س ْ

لة ً ،بةاس

تق تبمجعٌ ب سعخادم َسّلٕ تاصل وكثب نهفو ً َفعكو ً،

َيْ دؿب ذدتً .
المج و  ،ًٟبقووا نبؿووه فوووْ و تةووام حووُ َ ووُا اٟٟد َدؿووخٕ نلووٖ ص ووُسٔ ن وول
درعوواصل دـو س ْ فوووْ تووأ ّج لووف د١ر ووٕ َدرؼووبد درشّ سووْ فوووْ دروّ و ،هوواس بهو
درعأكّا يه نلٖ وى ياحن ذر درقبض ي ِكو رفت دنعب يهو كّ هوّ الس ؿوبَسٔ
دسعظق س تل دـ ُسٔ َدروع قو فووْ توادنّ تً نلوٖ شوعةبل بلوان َطوقبه  ،حّوث وى
يواحن ذرو درقوبض يووُ درُػوُ الس نفووْ ُؿوُنْ َدوقووْ  ٓ١دانو ٘دد ووا ِشووُوً
وػوخ

د١اَدس درعاصلّووٕ دـ س ّووٕ فوووْ درووّ و حووُ وى تاصلووًم ًِوواحن الس حوول لووف

د١ر ٕ َدرؼبد فوْ درّ و مب فوْ ذر دٟان ٘ ع ِٕ دروّ و وو تواصل ووُٗ ص س ّوٕ
وصبٗ ،ف رع سِخ ِثبت نكص تل دٟان ٘ددَ ،دؿوب دربديهوٕ تِٞوا ص٠ػو د ذرو
درع و سِخَ .ب رع و رْ ،فووإى ته َره و روو٢اَدس د٥ولّ ّووٕ دربديهووٕ رعل و د١طووبدحن فوووْ درووّ و
سووّه لق  -بكوول وسوّووٕ  -ووو و نووأ دربخووث فوووْ د١يووادحن دؿةّةّووٕ رعل و د١اَدس
َقاادتً دـ ػٕ مبؼ ح وػخ بً  َ ،و ثوم سوههعًْ الس ؼلّول واٗ ف نلّوٕ تلو
د١اَدس َدنشي ً

ويادحن وػوخ بً َصوا عً ضؼو ؿًم وو نا وٌ .وٓ وى وُيب

ي د دضة درعخلّلْ يُ دربخث فوْ حش ب د ؼ ح درةُٗ دضعاصلٕ فوْ درّ و ٟ ،فوْ
حش ب د ؼ ؿه مو فوْ درّ و.
ثأُاً :حتذَذ أصحاب األدوار اإللٍُُّح فـٍ آٌُّ
با ،ً ّٙميكو درعأكّا نلٖ وى

َس د١ر ٕ َدرؼبد درشّ سْ فووْ دروّ و متعوا -

ووو دره و حّع درز هّووٕ َدضُؿووُنّٕ  -الس نووأ نةووُا ـووت ،ركووو قعووم تقةّووادتً
دربديهووٕ تب و فوووْ د١س و ض الس درق و م 2011مَ ،ذر و نلووٖ دنعب و س وى  ٨و ٬ل دضق ّ و د
ٓٙ

دربديهٕ ر٢ر ٕ َدرؼبد تاَس ح ُ

ـو ُى و تلوٖ ذرو درقو م وو تشوُِ د َدتف وو د

سّ سّٕ تبقعًو ن لّوٕ دنعةو سّ سوْ عزد هو ًٕ و حوُدس َطو طو لَ .ذرو ِقو وى
ديع و م يو د دضةو درعخلّلووْ سّهؼووا فوووْ د١سو ض نلووٖ تهو َ د١اَدس د٥ولّ ّووٕ دروويت
مت سض فوْ درُوت دربديو نظ ط ً

فوْ د١ر ٕ َدرؼبد فووْ دروّ و (مبو فًّو دؿوب

دربديهٕ نلٖ درّ و)َ ،تاِب ػبدن تً د٥ولّ ّٕ نلٖ ي ع ذر كلوٌ ،اَى وى ِهفووْ
ذر حةّةٕ وام َ ُا بقوض تلو د١اَدس (درواَس درشوقُآ فووْ دضةو م د ) َ١فووْ ثه ِو
َس د١ر ٕ َدرؼبد فوْ درّ و فوْ فرتدد س بةٕ.
ب رعو رْ ،ميكووو ؼاِووا وبووبر وػووخ

د١اَدس د٥ولّ ّووٕ دربديهووٕ ؿ و و لووف د١ر ووٕ

َدرؼبد َدؿب فوْ درّ و َفة ً ض ِأتْ:
 -1دض لكٕ درقببّٕ درشقُإِ.
 -2د ٥سدد درقببّٕ دضعخأ.
 -3دؾ ًُسِٕ د٥س ّٕ ٠دِ٥بدنّٕ.
بؼفٕ ن ٕ ،هاس به درعهٌُِ يهو الس وى ؼاِوا درواَ دروث٠ث سو رفٕ درو كب وب
فوْ د١س ض نلٖ نأ دنعب سدد ُؿُنّٕ; وَ تل دٟنعب سدد ف اٍ وى يه ك ب رفقل
ػبد الولّ ْ تاَس سح ٍ ب دراَ درث٠ث نلٖ حش
درّ وَ ،يُ ػبد  ٟميكو ػ يل َ ُاٍ

د١ر ٕ َدرؼوبد درشّ سوْ فووْ

لة ًَ ،ث نْ تل دٟنعب سدد وى ؿم تلو

دروواَ درووث٠ث ؼووت نهووُدى َدحووا ِ ٟلغووْ حةّةووٕ وى حوواَا واَدس تل و دروواَ َاس ووٕ
تاصلً فوْ ق ّ د د١ر ٕ َدرؼبد درشّ سْ َدؿب رّشت نلوٖ نفوص دضشوعُٗ وو
درةوؤُ َدؿووأ ،و و دٟنعب و س درث رووث فّهؼووبحن الس حةّةووٕ وى درق٠وووٕ و ب و سوولُك
د١اَدس درث٠ثٕ َكب د تاص٠تً فوْ د١ر ٕ َدرؼبد درشّ سْ فوْ درّ و َب سِٝوٕ
قعووم درّ هووّ َؼاِووايم ر بّقووٕ ؼوولخعًم درُطهّووٕ تعبو ِو  -الس حو ٮا بقّووا  -فوووْ
تأثريدتً نلٖ

نيب درشلا َد٥ه َ ،يُ تب ِو تفبؿٌ فوْ د١س ض طبّقٕ د١يادحن

دـ ػٕ بكل و تل دراَ درث٠ث َن٠وعً مبخعُٗ دضؼلخٕ درُطهّٕ درّ هّٕ.
المج  ،ًٟسععـذ فخُٗ دٟنعب سدد درث٠ثٕ س رفٕ در كب فووْ الطو س و سوّعم نبؿوٌ
و وفك س ؿ و نة ط ٟحةٕ فوْ ي د دضة .
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ثاٌثاً :األدوار اإللٍُُّح يف آٌُّ (احملذداخ ،األهذاف ،اٌشىاهذ)
 - 1اهدٗر اخلارب ٛهودٗه :ٞبو ًغزٗع ٞٚا كتضاب ٗبزَ املٌارصٞ
ِه لوووق ؼلّلهو و ر بّقوووٕ َحووواَا د١اَدس درووويت مت سسوووً درووواَ دروووث٠ث (درشوووقُإِ،
د ٥سدد ،الِبدى) فوْ لف د١ر ٕ َدؿب فوْ درّ و و دضةُٟد دضعقلةٕ بهعبِٕ دراَس
فوْ درقلُم درشّ سّٕ; الذ ِهعب نلم درق٠و د دراَرّوٕ الس درواَس د٥ولّ وْ درو ٓ ميكوو
وى مت سسٌ دراَ صو سج حواَاي ب سوعخادم َسو ٙل عقواأ ،ب نعبو سٍ ظو يبٔ طبّقّوٕ
فوْ درشلُك دـ س ْ رلاَرٕ.
رةووا وصـ و نل و ٘ درق٠و و د دراَرّووٕ ظ و يبٔ مم سسووٕ دراَرووٕ روواَس ص و س ْ رلبخووث
َدرعخلّل فوْ الط س

وػبذ ِقبحن بهعبِٕ دراَس فوْ درق٠و د دراَرََّٕ ،فة ً ضةوُٟد

تل درهعبِٕ ،فإى مم سسٕ وٓ اَرٕ راَسٍ
اَرّ ً وَ كلًّ

ص سج حاَاي (سُد٘ ك ى اَسدً الولّ ّ ً وم

ق ً)  ٟبا وى ِبدنْ تُفب ث٠ثٕ عغريدد وَ طبَط سّٙشّٕ(:)1

(و) الاسدك ػ ن درةوبدس  ٥ك نو د َوواسدد اَرعوٌ(ُ َ ،)2وقًو دؿةّةوْ فووْ ص سطوٕ
ُدرِو درةُٗ د٥ولّ ّٕ َدراَرّٕ (ويْ اَرٕ نع ٖ وم كو ٗ وم الولّ ّوٕ وم ػوغبٗ )،
َب رع رْ ؼاِاٍ  -باوٕ  -رعُ ًً درشّ سْ دـ س ْ درُدوقْ (يل ِكُى الولّ ّو ً وم
ن ضّ ً وَ كلًّ

ق ً ).

( ) ووواسٔ ػوو ن درةووبدس نلووٖ ؼاِووا َؿووبط اَدفوو (ويووادحن) درشّ سووٕ دـ س ّووٕ
را َرعووٌَ ،الاسدكووٌ ضوواٗ تُدفةًوو وو د ك ن تً و َ ُوقًوو د٥ولّ ووْ َدروواَرْ َغ ِووٕ
تُ ًً درشّ سْ الرد٘ قّ ً دـ س ْ.
(ج) الاسدك ػ و ن درةووبدس ؿيووم َنُدوووا درعغووّريدد دروويت وع وول وى ووواثً مم سسووٕ
اَرعٌ رلاَس د٥ولّ ْ وَ دراَرَْ ،واستٌ نلوٖ تةّوّم ذرو درواَسَ ،دؽو ذ و ِلوزم الرد٘
وٓ تادنّ د وا تٞثب سلب ً نلٖ ؼ ح اَرعٌ.
ٔ  -الموسوعة السياسية؛ متوفر على الرابط:
http://www.political-encyclopedia.org
ٕ  -وفقا دلنطلقات نظرية السياسة اخلارجية يف أدبيات العلوم السياسية ،تتضمن معايًن قياس امكانات وقدرات الدولة (قوهتا)
رلموعتٌن من العناصر إحدامها ذاتية واألخرى مكتسبة؛ حيث تشمل العناصر الذاتية :ادلوقع اجلغرايف للدولة وادلساحة وعدد
السكان وادلوارد الطبيعية ،فيما تشمل العناصر ادلكتسبة :القدرات االقتصادية والعسكرية وادلهارات البشرية وادلستوى التكنولوجي
ومعدالت النمو االقتصادي والتطور الدميقراطي واالستقرار الداخلي ودرجة االندماج واالستقرار الوطين.
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ك تعـ و ةُٟد نعبِٕ دراَس فوْ درق٠و د دراَرّٕ وسشو ً نوأ رعخلّول درشولُك
(درواَس) دـو س ْ رلاَروٕ َ ،وو تلو د١سووص و وطو س الرّوٌ دضفكوب (كو يُرشوويت)
حُ طبّقٕ درق٠وٕ ب ؤُ دراَرٕ َسلُكً دـو س ْ( ;)1الذ ِوبٗ يُرشويت بوأى دػو ٍ
تل درق٠ووٕ ووا ىعلوف وو اَروٕ ١صوبٗ ،فًوُ روّص ب رـوبَسٔ دػو ٍ طوبآ ب رهشوبٕ
ركل دراَ  ،حّث وى يه ك اَ وا تعظ بٌ فوْ ن ل د ع٠كً ضؼ اس درةُٔ ركهً
ؽعلف فوْ سلُكً دـ س ْ ،فًه ك اَ وُِوٕ فووْ درقو ي ركهًو  ٟمتو سض واَدسدً
ٞثبٔ الرد٘ قّ ً دـ س ْ (الولّ ّ ً  -اَرّ ً) َ .با ذر َ -فة ً هلُرشيت ِ -قُا فوْ
د١س ض الس س ِٕٝػ ن درةبدس َتؼُسٍ راَس اَرعٌ ب نعب سٍ عغريدً َسّ ً ؼاا اَٗ
مم سسعٌ َد ك نّ د ل حٌ عغريدد ٫وصبٗ وػّلَٕ ،يْ دضعغريدد درث٠ثٕ دريت َساد
ؿ و درفةبٔ درش بةٕ.
و

و ن حّٕٮ ن لّٕ ،فةا وسًم ب حثُ درق٠و د دراَرّٕ  -باَسيم  -فوْ تقزِز د١طب

درع بّةّووٕ ضةووُٟد نعبِووٕ دروواَس ،حّووث دنؼووبفُد الس دربخووث فوووْ شو ٙل نووأ تعقلووق
مب سس د فقلّٕ ١اَدس الولّ ّٕ َاَرّٕ قواأ وو طوبحن درقاِوا وو اَ درقو ي ،وو
تل دضش ٙل  -نلٖ سبّل دضث  -ؼاِا ومن ط د١يادحن دريت غ ربو ً و تـوقً درواَ
نؼا نّهًّ نها مم سسعً راَسٍ
تل د١يادحن

الرد٘ قّ ً دـ س ْ (د٥ولّ ْ وَ دراَرْ) َ .و

ِأتْ(:)2

(و) وا ًِاحن دراَس الس تغّري دَ١ؿو دربديهوٕ بظوكل و سٓ َ ،وو ثوم ِعـو و اَسًد
توواصلّ ً نظوووّ ً فوووْ درظوووَٞى دراَرّووٕ ،ثووول اَس دراَرووٕ (و نوووأ درثووُسٔ)َ ،تؼوووُسي
ضشوووَٞرّعً فووووْ وّوو أ دؿبكوو د درثُسِوووٕ فووووْ دـوو سج َال ووواداي بأطوووك دضقُنوووٕ
دضعهُنٕ.
( ) وا ِشعًاحن دراَس تةاِم (منُذج) ،كأى تةُم دراَرٕ ببهو ٘ منوُذج ته وُٓ ادصلوْ
ميكو وى ِظكل نة ٕ

رلةُٗ دراَرّٕ د١صبٗ.

(ج) ممكو وى ِشقٖ دراَس الس تكبِص دسعخادم درةُٔ فوْ درق٠و د دراَرّٕ.

ٔ  -ادلوسوعة السياسية ،مرجع سابق.
ٕ  -المرجع السابق.
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(ا) وا ِةعؼب دراَس نلٖ فبا دراف د٥ولّ ْ نو ف ُنوٕ وو درواَ فووْ ُد ًوٕ
درقاَدى دـ س ْ.
(يو) ووا ِعخو درواَس ويوادف ً وِاُِرُ ّوٕ ِوادف نهًو ؿوا ويوادحن وِاُِرُ ّوٕ وصوبٗ
ه فشٕ وَ ق إِ.
به و ٘ ٪نلووٖ درفةووبدد درش و بةٕ َ ،ووو ن حّووٕ ف يّ ّووٕ نعبِووٕ فووبأِ ،عـووذ لّ و ً وى
مم سسٕ دراَرٕ راَس ص س ْ الرد٘ قّ ً د٥ولّ ْ وَ درواَرْ ِقوا و وبدً طبّقّو ً َحةو ً
ظووبَن ً تفبؿووٌ طبّقووٕ درق٠و و د دراَرّووٕ َحووق دروواَ فوووْ مح ِووٕ ؼ و ؿً  .ركووو
ب و ربغم ووو ذر و َ ،دن ٠و و ً ووو الط و س ُؿووُنْ َت بّةووْ ،تعوول يه و ك درقاِووا ووو
دٟنعب سدد دريت ها وى تٞص فوْ دؿشب ى نها دؿاِث نو حق دراَ فوْ مم سسوٕ
واَدس الولّ ّٕ وَ اَرّٕ الرد٘ قّ ًو دـو س ْ; الذ وى ذرو دؿوق هوا وى ِبةوٖ ةّواًد
ووو دره و حّع دضُؿووُنّٕ َدرة نُنّووٕ مب و َؿووقٌ درة و نُى دروواَرْ َدضُدثّووق َد١نووبدحن
دراَرّٕ دضعقاأ و وُّا َ ووبتٌ كو ر
ب دراَ  َ .و ذر

وو حةوُا َدرعزد و د فووْ الطو س درق٠وو د

ِعقلق مبباو ؼبِم درعاصل فوْ درظَٞى درادصلّٕ رلاَ  َ ،باو

ػبِم درقاَدىَ ،و نأ تةّّا دؿق ب سعخادم درةُٔ فوْ درق٠وو د بو درواَ ال ٟفووْ
حو ريت دروواف َسا درقوواَدى وَ ؼووت سصؼووٕ و نُنّووٕ ووو فلووص د ١ووو دروواَرْ .مبقهووٖ
آصووبِ ٟ ،قووا طووبنّ ً -

لة و ً  -وٓ اَس الولّ ووْ وَ اَرووْ مت سسووٌ وٓ اَرووٕ َفووق نًووج

ِعـ و سلُك ً تاصلّ ً وَ نواَدنّ ً وَ نشوكبِ ً (اَى تفوُِض ومموْ); الذ وى مم سسوٕ
اَسٍ ثل ذر دراَس رو تكُى سُٗ بميٕ تبتكبً تل دراَرٕ َتشعخق نلًّ دٟادنٕ
َدرعيبِم مبُ ا درة نُى دراَرْ.
وو ن حّووٕ وصوبَٗ ،دن ٠وو ً وو د١بقو ا دضُؿوُنّٕ دضعـو هٕ فّ و نبؿووعٌ درفةووبدد
درشو بةٕ حوُ

ةووُٟد نعبِوٕ دروواَسِ ،بواَ َدؿووخ ً وى مم سسوٕ وٓ اَرووٕ رواَسٍ و الرد٘

قّ ً دـ س ْ د٥ولّ وْ وَ درواَرْ  ٟميكوو وى ِقوا اَسدً ص ا و ً ضؼو ؿً و ي
تعُدفب فٌّ عغريدد ث٠ثوٕ تعقلوق فووْ ف لوً مبواٗ ته سوا وؤُ دراَروٕ َ ك نعًو و
حيم دراَس َونب َ ،ٌٙك د واستً و د١س ض نلٖ مم سسٕ ذر درواَس بهيو ح رفورتٔ
طُِلٕ نشبّ ًَ ،وِـ ً اٗ الاسدك ػ ن درةبدس  -نفشٌ  -رعل دضش ٙلَ ،كو د واستوٌ
نلٖ حش
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تأثريدد دراَس َتادنّ توٌ دحملع لوٕ نلوٖ ؼو ح اَرعوٌ ،بول َحشو

واٗ

وواَٗ ذرو دروواَس رعخةّووق تلو دضؼو ح فوووْ دضةو م د . َ١مبقهووٖ آصووب ٟ ،ميكووو -
لةو و ً  -دحعشو و

وٓ اَس الولّ وووْ وَ اَروووْ مت سسوووٌ وٓ اَروووٕ ؿو و و ص نوووٕ ؼةّوووق

ؼ ؿً درُطهّٕ

ي ِكو ذر دراَس وةوق فقلّو ً ؼو ؿً تلو  َ ،و ي ِكوو
حيوم

ر ر دراَس ةُ د ذدتّٕ حةّةّٕ تـ و ل حٌ َرفرتٔ طُِلٕ نشبّ ً تعه سا

دضُدسا دضُ ًٕ رعهفّ ٍ َ ،ي تكو ك سا ذرو درواَس دضعخةةوٕ فقلّو ً وكثوب وو
صش ٙبٍ; الذ وى اَسدً ِ ٟعـ و كل تل دضعغريدد روو ِكوُى سوُٗ اَس وا ب ضؼو ح
دراَرٕ َثةب ً وسُادً ِلعًم ةُ د ب٨ه ي درشّ سّٕ َدض إِ َدربظبِٕ.
 - 2أبزس ذلدوا اروٗار ا و ٌٞٚٚهودٗي اهثال :
 ذلدوا اهدٗر اهضع٘و:ٜته لوووق دض لكوووٕ درقببّوووٕ درشوووقُإِ فووووْ ق َرعًو و رقوووا اَس صو و س ْ الرد٘ قّ ًو و
د٥ولّ ْ و تؼُسدد ػه سّ سعً دـ س ّٕ ر بّقٕ ؼ ؿً ؿ و ذرو دحملوّط.
َميكووو المج و  ًٟؼاِووا ف ُنووٕ ووو وبووبر درقُد وول وَ دحملوواادد دروويت ِفوورتض ونً و
تظكل د٥ط س درق م در ٓ تهبثق هٌ تل درعؼُسددَ ،ذر نلٖ درهخُ د٣تْ:
(و) طبّقووٕ د١فك و س َدضقعةووادد درشّ سووّٕ َدراِهّووٕ دروويت ِقعهةً و ػووه درةووبدس فوووْ
دض لكووٕ درقببّووٕ درشووقُإِ ه و تأسّشووً وبوول و ِببووُ نووو  80ن و ً .حّووث و ووت
درشقُإِ ه نظأتً نلٖ وس ض ِعـ و زه ً عظ بك ً َ قةوادً وو درق٠وو د بو
دراِو َدرشّ سَٕ ،ذر فوْ ظل دؿلف (غري دضكعُ ) درو ٓ مجو

و بو

ٞسشوًّ

دَ١دٙل َانُٔ درظّخ ق ا بو نبا درُي َ ،يْ درانُٔ دريت دؽ د و طق س الحّ ٘
درعُحّا ياف ً هلو َ ،دنوععم ؼ رفًو و آ سوقُا فووْ طوكل حبكوٕ ً اِوٕ نبفوت
حّهًوو عبكووٕ ييووب د٥صووُدى فوووْ حوو ِقبفًوو دركووثري ووو دضخوو رف ب ؿبكووٕ
درُي بّووَٕ ،يووْ دؿبكووٕ دروويت س و ناد بظووكل فق و

ًووُا ٞسووص اَرووٕ آ سووقُا

دربديهوووٕ (دضلوو نبوووادرقزِز آ سوووقُا) .فةوووا نظوووأد تلوو دؿبكوووٕ َدرقوو ض درقببوووْ
َد٥سِ ْ ٠قّظ ى دنعك سو د نوأ نلوٖ دضشوعُِ د درشّ سوّٕ َد ٟع نّوَٕ ،و وت
ب رع و رْ نلووٖ وسووص فكبِووٕ َ قعةووادد

يبّووٕ تًوواحن الس ُد ًووٕ ذر و درُدو و

ووو

ه لة د ت ً٨بِٕ  -متّّزِٕ ،حّث دنع درُي بُّى ونفشوًم "درفبووٕ دره ّوٕ"َ ،نواَٰد
و ص رفًم و دضشل

وُ ً ؿ ر وع ُى الس دهلادِٕ َدرب ُ الس هًج درعُحّوا.
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َب رعو رِْ ،ووبٗ ػووه درةووبدس فوووْ درشووقُإِ ونًووم وػووخ

سسو رٕ هووا وى تووٞاٗ نو

مم سسٕ اَرعًم راَس الولّ ْ ٞثب ،بل َوّ آ وِـ ً.
( ) طبّقووٕ سِٝووٕ ػووه درةووبدس فوووْ درشووقُإِ رلق٠وووٕ ب و

ؼ و اس درةوؤُ دٟوعؼ و إِ

َدرشّ سووٕ دـ س ّووَٕ ،ذروو َفووق هعووُس ِبكووز نلووٖ وَرُِووٕ تُ ّووٌ ووُدسا دراَرووٕ
دٟوعؼ إِ مُ تقزِز دراَس دـ س ْ رل لكَٕ .دؾاِب ب ٥ط سٔ يه وى تلو دربِٝوٕ
 فوْ َدو دؿ  -تعـو و من و ً بواد ً ّٙرلق٠ووٕ سو رفٕ درو كب; الذ الى تُ ّوٌ وُدسادراَرٕ درشقُإِ ربفوا اَسيو د٥ولّ وْ ظول نلوٖ درواَدم قؼوُسًد ؿو و منوط النفو وْ
دسعً٠كْ ِقع ا المج  ًٟنلٖ دضؼ اس د ١هبّٕ ،حّث ي ِةم ػوه درةوبدس فووْ ذدد
درؼاا بأٓ ص ُدد فق رٕ ب ػ ٍ النظ ٘ و نأ دسعث سِٕ قلّٕ فووْ دمو ٟد دضعقواأ
رانم تهفّ دراَس د٥ولّ ْ راَرعًمَ ،ذر

و وبّول :ؼو اس درةؤُ دره ن وٕ َدرعؼوهّ

درقشكبٓ َدرؼه ن د درثةّلٕ ...الخل.
(ج) طبّقٕ الاسدك ػه درةبدس فوْ درشقُإِ َتؼُسدتًم حوُ

شوأرٕ ؼاِوا دـؼوُم

َد١ناد٘ راَرعًم ،حّث وثبعت درقاِوا وو درظوُديا ض سسوٕ درشوقُإِ واَدسدً الولّ ّوٕ
وى يه ك صلّط قةا َغري

س وحّ ن ً تعـ هٌ ؼ رف د دض لكٕ َ ُد ً تً و اَ

َمج ن د سّ سّٕ َتهعّ ّٕ كعلفٕ; ف ض لكٕ نلٖ سبّل دضث ؼ ل رُد٘ دراف نو
دضةاسو د د٥سوو ّٕ ٠فوووْ فلشو

نلووٖ دنعب و س وى السووبدّٙل يووْ درقوواَ ،ركهًو فوووْ

درُووووت ذدتوووٌ تشوووعهكف نوووو تةووواِم وٓ انوووم حةّةوووْ َف نووول ؿبكووو د دضة َ وووٕ
درفلش ّهّٕ وَ درشل ٕ درُطهّٕ ،بول َتقعو تلو دؿبكو د نواًَد هلو  ،ن يّو نوو و
تباٌِ و بَنٕ سّ سّٕ الرد٘ السبدّٙل َ تةُم بٌ و ق َٟد رلع بّ
(ا) طبّقٕ تُ ً د ػه درةبدس فوْ درشقُإِ الرد٘ شأرٕ درق٠وٕ

قً .

درُِٟو د دضعخوأ

د ١بِكّووٕ ،حّووث كووبض درعخ و رف درشووقُآ  -د ١بِكووْ من و ً تبقّ و ً نلووٖ تل و
درق٠وٕ ،ك او در بف ى نلٖ تقزِز ػُسٔ ذر درعخو رف فووْ الطو س َظّفووْ ؼعول
فٌّ درشقُإِ اَس درُكّل د٥ولّ ْ  ١بِكو فووْ دضه ةوَٕ .يوُ د ١وب درو ٓ ِع ثلوٌ -
نلٖ دراَدم  -ػه درةبدس فووْ درشوقُإِ نهوا ػوّ غعًم ١بقو ا مم سسوٕ اَروعًم رواَس
الولّ ْ فوْ دضه ةٕ ،حّوث ِق لوُى نلوٖ دسعخـو س ن ول درعأِّوا َدروانم د ١بِكوْ

ٙٙ

نهوووا ػوووّ غعًم رعلوو د١بقوو اَ ،درعؼوووبحن ب رعوو رْ َفةوو ً ضةعـوووّ د ؼةّوووق ؼوو ح
در بف (درُكّل َدضُكِّل).
 ذلدوا اهدٗر ا ًارا :ٛك يُ درظأى ب رهشبٕ رلشقُإِ ،ته لق د ٥سدد درقببّٕ دضعخأ فوْ ق َرعً رقا
اَس ص و س ْ الرد٘ قّ ً و د٥ولّ ووْ ووو تؼووُسدد ػووه سّ سووعً دـ س ّووٕ ر بّقووٕ
ؼ ؿً ؿو و ذرو دحملوّطَ .ميكوو المجو  ًٟؼاِوا ف ُنوٕ وو وبوبر درقُد ول وَ
دحملاادد دريت ِفرتض ونً تظكل د٥ط س درق م در ٓ تهبثق هٌ تل درعؼُسددَ ،ذر
نلٖ درهخُ د٣تْ:
(و) تب درةو أ د ٥و سدتّ رفكوبٔ دسوعخة ا د ٥و سدد رلةّو أ د٥ولّ ّوٕ دن ٠وو ً وو
منُذ ً درعه ُٓ دضع ّوز َدضعفوبا فووْ دضه ةوٕ .حّوث ِقعةوا ػوه درةوبدس د ٥و سدتُّى
ب و ع٠ك اَرووعًم رله ووُذج درعه ووُٓ د١فـوول نلووٖ دٟطوو٠ا فوووْ دضه ةووَِٕ .رتدفووق ذر و
دٟنعة ا

طقُسيم بُ ُ دسعث س تفُا ذر دره وُذج درعه وُٓ وو صو ٠سّ سو د

تُسقّٕ فوْ دحملّط د٥ولّ ْ دؿُّٓ راَرعًمَ ،ذر نلٖ دنعب س تؼُسيم بأى اميُ وٕ
ته فشّٕ ذر دره وُذج َتفُووٌ تشوعلزم تقزِوزٍ وو صو ٠فوعذ آفو ا ّوُ  -دسورتدتّيّٕ
الولّ ّووٕ عقوواأ و

ووٌَ ،ذر و رـ و ى متووااٍ دٟوعؼ و آ  -دٟسووعث سٓ ب و رةُٔ فوووْ

وسدؿْ دراَ دم َسٔ (درـوقّفٕ وو َ ًوٕ نعوبيم) ،ك و تشوعلزم اميُ وٕ ته فشوّٕ
ذر دره ُذج َتفُوٌ وِـ ً مح ِعٌ و ص ٠درُ ُا د ٥سدتْ دضب طب نلٖ وسدؿْ تل
دراَ ن النظ ٘ درةُدنا درقشكبِٕ.
( ) طبّقووٕ سِٝووٕ ػووه درةووبدس فوووْ د ٥و سدد رلق٠وووٕ ب و

ؼ و اس درةوؤُ دٟوعؼ و إِ

َدرشّ سووٕ دـ س ّووَٕ ،ذروو َفووق هعووُس ِبكووز نلووٖ وَرُِووٕ تُ ّووٌ ووُدسا دراَرووٕ
دٟوعؼ و إِ مووُ تقزِووز دروواَس دـ و س ْ ر ٦و سدد .و وى ي و ٍ دربِٝووٕ  -كظووبًّعً
درشووقُإِ -تعـ و و من و ً بوواد ً ّٙرلق٠وووٕ س و رفٕ در و كب; الذ وى تُ ّووٌ ووُدسا دراَرووٕ
د ٥سدتّوووٕ ربفوووا اَسيو و د٥ولّ وووْ ظووول نلوووٖ درووواَدم قؼوووُسدً ؿو و و منوووط دنفو و وْ
دسوووعً٠كْ ِقع وووا المجو و  ًٟنلوووٖ دضؼو و اس د ١هبّوووٕ ،حّوووث ي ِةوووم ػوووه درةوووبدس
د ٥سدتُّى فوْ ذدد درؼاا بأٓ ص ُدد فق روٕ ب ػو ٍ النظو ٘ و نوأ دسوعث سِٕ قلّوٕ
حةّةّٕ فوْ دم ٟد دضعقواأ روانم تهف ّو درواَس د٥ولّ وْ رواَرعًمَ ،ذرو

وو وبّول:
ٙٚ
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ؼ اس درةُٔ دره ن ٕ َدرعؼهّ درقشكبٓ َدرؼه ن د درثةّلوٕ ...الخل .ف  ٥و سدد َفةو ً
ر و ر در ووبح تشووقٖ ض سسووٕ اَس الولّ ووْ بووأاَدد َ وواص٠د يووْ فوووْ ف لووً غووري
ال سدتّٕ ،بل النًو تقع وا فووْ مح ِوٕ َ ُايو َؿو ى و هًو َدسوعةبدسي نلوٖ دـو سج
(درةُدنا درقشكبِٕ د ١هبّٕ).
(ج) طبّقٕ الاسدك ػه درةبدس فوْ د ٥سدد َتؼوُسدتًم حوُ

شوأرٕ ؼاِوا دـؼوُم

َد١ناد٘ راَرعًم ،حّث وثبعوت درقاِوا وو درظوُديا ض سسوٕ د ٥و سدد واَدسًد الولّ ّوٕ
بقّهً وى يه ك صلّط قةا َغري

س وحّ ن ً تعـ هٌ ؼ رفو د د ٥و سدد َ ُد ً تًو

و اَ َمج نو د سّ سوّٕ َتهعّ ّووٕ كعلفووٕ .ف  ٥و سدد  -نلووٖ سوبّل دضثو  -تقلووو
ناد٘ي درُدؿذ رلخبك د د٥س ّٕ ٠ن ٕ َمج نٕ دٟصُدى دضشول

بؼوفٕ ص ػوٕ،

ن يّ و وِـ و ً نووو دؾ ن و د د٥سي بّووٕ ،ركهً و فوووْ درُوووت ذدتووٌ  ٟػووا نق و ً ووو
درعق َى َدرعخ رف

بقض تل دؿبك د َدؾ نو د فووْ دروّ و ؼاِوادً; فًوْ (وٓ

د ٥سدد) ػها َتشلذ دؾ ن د درشلفّٕ دضعظاأ فوْ دحمل فع د دؾهُبّٕ َدرظبوّٕ
َتة تل قً فوْ درش حل درغببْ هب ً الس ها ،ك تعخو رف و تهعوّم ادنوع فووْ
تل دحمل فع د َتشعخا ًم رـوب صؼوُ ً فووْ درعخو رف درقببوْ (حكُ وٕ يو آ
َحلف  ٌٙد٥ػ٠حُّى َتهعّم درة نأ) .و

نا آصب ،تقلوو د ٥و سدد ُد ًوٕ درقواَ

دِ٥بدنوووْ (درظوووّقْ) فووووْ دروووّ و ،ركهًو و فووووْ درُووووت ذدتوووٌ ؼوووبؾ نلوووٖ ن٠و تًو و
دٟوعؼ إِ دضع ّزٔ

الِبدى ،بل َتعي يل  -فوْ دضة م د - َ١دحع ٠الِوبدى ؾزسيو

درث٠ث (وبُ ُسٖ َطها درك ٗ َدرؼغبٗ)!
(ا) طبّقٕ تُ ً د ػه درةبدس فوْ د ٥سدد الرد٘ شأرٕ درق٠وٕ و درُِٟو د دضعخوأ
د ١بِكّٕ ،حّث كبض درعخ رف د ٥سدتْ  -د ١بِكْ من ً تبقّ ً رعلو درق٠ووٕ،
ك و او در ووبحن د ٥و سدتْ  -ب رو دد  -نلوٖ تقزِووز ػوُسٔ ذرو درعخو رف فوووْ الطو س
َظّفوْ ؼ عل فٌّ د ٥و سدد اَس َكّول و بِكو د٥ولّ وْ دضهو فص رلوُك ٘٠د٣صوبِو
فوْ دضه ةٕ (درشقُإِ َو ب ؼاِادً)َ .يُ د ١وب درو ٓ ِع ثلوٌ  -نلوٖ درواَدم  -ػوه
درةبدس فوْ د ٥سدد نها ػّ غعًم ١بقو ا مم سسوٕ اَروعًم رواَس الولّ وْ فووْ دضه ةوٕ،
حّووث ِق لووُى نهووا مم سسووعًم روو ر دروواَس نلووٖ دسعخـوو س ن وول درعأِّووا َدرووانم
د ١بِكْ و ن حَّٕ ،وبػُى و دره حّٕ د١صبٗ نلٖ تةاِم اَسيم ذدك فوْ الط س
ٙٛ

ط تووواصلْ وكثوووب دنغ سوو ً َحوووأً ََ وووُادً نلوووٖ د١سض ة سنوو ًٕ بوووأاَدس دروووُك٘٠
منوو ٮ
د٣صووبِو (درشووقُإِ وس س و ً َو ووب باس وٕٮ وووول)َ ،درعؼووبحن ب رع و رْ َفة و ً ضةعـووّ د
ؼةّق ؼ ح در بف (دضُكِّل ب راس ٕ دَ١س َ و ثم درُكّل).
 ذلدوا اهدٗر ا ٙزاُ:ٛنلٖ دضهُد نفشٌ  -س رف درو كب  -ب رهشوبٕ رلشوقُإِ َد ٥و سدد ،ته لوق مجًُسِوٕ
الِبدى د٥س ّٕ ٠فووْ ق َرعًو رقوا اَس صو س ْ الرد٘ قّ ًو د٥ولّ وْ وو تؼوُسدد
ػووه سّ سووعً دـ س ّووٕ ر بّقووٕ ؼ و ؿً ؿ و و ذر و دحملووّطَ .ميكووو المج و ًٟ
ؼاِا ف ُنٕ و درقُد ل وَ دحملاادد دريت ِفرتض ونً تظوكل د٥طو س درقو م درو ٓ
تهبثق هٌ تل درعؼُسددَ ،ذر نلٖ درهخُ د٣تْ:
(و) طبّقٕ د١فك س َدضقعةادد درشّ سّٕ َدراِهّٕ دريت ِقعهةً ػه درةبدس فووْ الِوبدى
هو درثووُسٔ دِ٥بدنّووٕ فوووْ درقو م 1979م ،حّووث وحوواثت تل و درثووُسٔ ؼووُ ًٟطو  ً٠فوووْ
تُ ًو د درشّ سووٕ دـ س ّووٕ ِ٥ووبدى َسِٝووٕ ػووه درةووبدس فًّو ر بّقووٕ اَس اَرووعًم الرد٘
قّ ً و دـ و س ْ نلووٖ دضشووعُِ د٥ولّ ووْ َدروواَرْ به و ٘ نلووٖ نشووق وّ ووْ َوفك و س
سّ سّٕ ؼبسِٕ ثُسَِٕ .وا متثلت وببر ع يب ذرو درعخوُ فووْ دنعةو الِوبدى وو اَس
درع ب َدرُكّول د٥ولّ وْ  ١بِكو فووْ ه ةوٕ دـلوّج فووْ نًوا درظو ٍ (اَس طوبطْ
دـلّج) ،الس اَس درف نل د٥ولّ ْ دضشعةل .ك تبلُسد س ِٕٝػه درةوبدس فووْ الِوبدى
الرد٘ اَس اَرووعًم د٥ولّ ووْ ووو ه لة و د درهشووق درةّ ووْ رلثووُسٔ ،حّووث دحعل وت شووأرٕ
"نؼبٔ دضشعـقف " فوْ درق ي ُيب تل درب َ ،ِٕٝثلت وـّٕ فلش

َدرؼبد

دركّو ى درؼووًُّنْ وَرُِووٕ كو ٗ فوووْ تلو دربِٝووَٕ .ب رعو رِْ ،ووبٗ ػووه درةووبدس فوووْ
الِبدى ونًم وػخ

سس رٕ ها وى تٞاٗ ن مم سسٕ اَرعًم راَس الولّ ْ ٞثب.

( ) طبّقوووٕ سِٝوووٕ ػوووه درةوووبدس فو ووْ الِوووبدى رلق٠ووووٕ بو و

ؼوو اس درةووؤُ دٟوعؼو و إِ

َدرشّ سٕ دـ س َّٕ ،ذر َفق هعُس ِبكز نلٖ الحادث ووؼٖ واس و درعُدرى ب
تُ ّوٌ وُدسا دراَرووٕ دٟوعؼو إِ موُ تقزِووز درواَس دـو س ْ ِ٥ووبدى َ ،ع لبو د انووم
تهفّ ذر دراَس و ص ٠به ٘ و نأ ته ُِٕ َتؼهّقّٕ َتكهُرُ ّوٕ حاِثوَٕ .دؾواِب
ب ٥ط سٔ يه وى تل درب - ِٕٝفوْ َدو دؿو  -تعـو و من و ً عةوا ً رلق٠ووٕ سو رفٕ
در كب; الذ تع ع الِبدى اَى غريي و در٠نب د٥ولّ ّ فوْ دضه ةٕ مبةُ د ذدتّوٕ
ٜٙ
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نلٖ واس ن ٍ و درع ُس َدركف ٘ٔ ربفا مم سسوعً ١اَدس الولّ ّوٕ ف نلوٕ َ وٞثبٔ فووْ
دضه ةٕ.
(ج) طبّقووٕ الاسدك ػووه درةووبدس فوووْ الِووبدى َتؼووُسدتًم حووُ

شووأرٕ ؼاِووا دـؼووُم

َد١ناد٘ راَرعًم ،حّوث وثبعوت درقاِوا وو درظوُديا ض سسوٕ الِوبدى واَدسًد الولّ ّوٕ وى
يهو ك ػ نشو ً الس ح و ٮا بقّووا تعـ و هٌ ؼ رفو د الِووبدى َ ُد ً تً و و اَ َمج ن و د
سّ سّٕ َتهعّ ّٕ كعلفٕ .فإِبدى  ٟتق نْ فوْ ؼاِاي ر بّقٕ دـؼُم َد١ناد٘ وو
ح روٕ دٟراَد ّووٕ َدٟستبو ك درويت ِق نًّو ٟنبووُى الولّ ّووُى آصوبَى فوووْ دضه ةووٕ; حّووث
تـ و الِووبدى وَر ٚو دـؼووُم َد١نوواد٘ فوووْ الط و س تُػووّف َدس و َ شووعةب ِعـ و و و
تش و ٌّ "وووُٗ دٟسووعكب س درق و ضْ"َِ ،وواصل فوووْ ذر و درعُػووّف السووبدّٙل َدرُ ِٟو د
دضعخأ د ١بِكّٕ َدراَ َدؿبك د َدؾ ن د درع بقٕ َدرق ّلٕ هل فوْ دضه ةٕ.
ظلووت الِووبدى َ -فة و ً رلعُػووّف س و رف در و كب  -ق فع وًٕ نلووٖ اَس الولّ ووْ ث بووت،
َسكزد و ص ٠ذر دراَس نلٖ تق ّول ظو سِ "ووُٗ دٟسوعكب س درقو ضْ" رلعواصل
َدهلّ هٕ فوْ دضه ةَٕ ،تقزِز دتش قُس دضة َ ٕ درقببّٕ رعل دضظ سِ َ ،سفا واسدد
حبك د دضة َ ٕ درقببّٕ ٥سبدّٙل َ .و دض٠حغ  -و ن حّٕ ؼلّلّٕ  -وى بهو ٘ الِوبدى
هلّكوول ؼ رف تًو د٥ولّ ّووٕ ِبكووز فوووْ

نواٮ كووبري هووٌ نلووٖ د١بقو ا درشّ سووّٕ; الذ

تظري تكُِهو د ذرو دهلّكول الس تـو  ٝتوأثري درق ول درواِ (دضو ييب) فووْ به ٙوٌ،
حّث متعا ؼ رف تٌ رعـم كُن د الس َ ّٕ ٠شّخّٕ (نببّٕ)َ ،ك د طّقّٕ َسهّٕ
نلٖ درشُد٘.

ِقو وى الِوبدى ووا دسوعبقاد نوا٘ درق ول درواِ (دضو ييب) وو نلوٖ

ك يل اَسي د٥ولّ َْ ،ذر فوْ ة بل

ِعخ لٌ در٠نبُى د٥ولّ ُّى د٣صوبَى وو

نا٘ ذر درق ل َتادنّ د تبهًّم رٌ نلٖ فبؾ ل ح واَدسيم د٥ولّ ّٕ فوْ دضه ةٕ.
 - 3حقٚقٗ ٞب٘و اروٗار ا و ٌٞٚٚيف اه :ٌّٚاهغ٘آد ٗا ثار
بووا ،ً ّٙميكووو د٥طو سٔ فوووْ يو د درؼوواا الس وى يهو ك بووُى ط سو فوووْ وواٗ اِووٕ
درظووُديا درادرووٕ نلووٖ َ ووُا د١اَدس د٥ولّ ّووٕ درعاصلّووٕ فوووْ درووّ و و ب و درشووقُإِ
َد ٥سدد و ن حَّٕ ،الِبدى و ن حّٕ وصوبٗ; الذ فووْ درُووت درو ٓ ميكوو فّوٌ تقوادا
ف ُنٕ و تل درظُديا دض إِ دضل ُسٕ ب رهشبٕ رلاَسِو درشوقُآ َد ٥و سدتْ ،فوإى
و ِووعم تادَرووٌ غؼووُؾ َ ووُا رلوواَس دِ٥بدنووْ ِ ٟعيو َر حوواَا درُسو ٙل دٟنّ ٠ووٕ،
ٓٚ

َذرو اَى تةوواِم وٓ طووُديا اِووٕ ل ُسووٕ غؼووُؾ َ ووُا ذرو دروواَسَ .يووُ د ١ووب
در ٓ سّعـذ المج  ًٟو ص ٠دسعقبدض طُديا واَدس دراَ درث٠ث َفة ً ر٤تْ:
(أ) اهدٗر اهضع٘و:ٜ
 وّ أ درشقُإِ رلخ لٕ درقشكبِٕ دؾُِٕ َدر ِٕ َدربخبِٕ نلٖ درّ و. درُ ُا درقشكبٓ درشقُآ دضّادنْ نلٖ د١سدؿْ درّ هّٕ. درشووّ بٔ درشّ سووّٕ َد ١هّووٕ دضّادنّووٕ رلشووقُإِ نلووٖ يوو آ َحكُ عووٌ َدرةووُدددرع بقٕ هل .
 متُِل فًُا دؿب نلٖ درّ وَ ،درعكفل بهفة د ي آ َحكُ عٌ.(ب) اهدٗر ا ًارا :ٛ
 دضظ سكٕ د ٟستّٕ فوْ دؿ لٕ درقشكبِٕ دؾُِٕ َدر ِٕ َدربخبِٕ نلٖ درّ و ؼتوّ أ درشقُإِ.
 درُ ووُا درقشووكبٓ د ٥و سدتْ دضّووادنْ نلووٖ د١سدؿووْ درّ هّووَٕ ،تظووكّل د ٥و سددضّلّظّ د شلخٕ َف ّ

و دضبتزوٕ د ١نا تق ل ؼت وّ اتً .

 -درشّ بٔ َدرعخكم د١

د ٥سدتْ دضّادنْ نلٖ ي آ َحكُ عٌ.

 درشّ بٔ َدرعخكم دضّادنْ د ٥سدتْ نلٖ دضُدنَ ٛدضُدسا َدضهظآد درق ٕ درّ هّٕ.(ج) اهدٗر ا ٙزاُ:ٛ
 درقاِوووا وووو دربّ نوو د درشّ سوووّٕ َدٟنّ ٠وووٕ درؼوو اسٔ نوووو ووووُٗ درعخوو رف درقببوووَْو بِك و َنوواا ووو دروواَ درغببّووٕ دروويت تووعًم الِووبدى بعزَِووا ونؼ و س دهلل "دؿووُثّ "
ب ١سلخٕ َدرؼُدسِخ درب رّشعَّٕ ،بُ ُا نشكبِ الِوبدنّ َصو د٘ ِق لوُى ّوادنّ ً
الس

نا ووُدد ونؼو س دهلل "دؿوُثّ "َ ،ذرو اَى وى تعـو و تلو دربّ نو د وٓ ارّول

آ ل ُض ِِٞا دتً تً تل .
-

َسا فوْ تةبِب فبِق ص د٘ د ١م دضعخأ دضق ب رّ و و الطو سدد بُ وُا دطوعب ٍ

بووأى هظووأ ت ووُِب درؼووُدسِخ درب رّشووعّٕ ِووبتبط مبؼوواس الِبدنووَْ ،ذر و اَى دحعووُد٘
درعةبِب نلٖ وٓ وارٕ ثبُتّٕ ميكو دربكُى الرًّ و دره حّع دضُؿُنّٕ َدرة نُنّٕ.

ٔٚ
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 - 4أٓداف اروٗار ا و ٌٞٚٚاملعوِ ٞيف اه:ٌّٚ
(أ) أٓداف اهضع٘و:ٞٙ
ميكو ؼاِا وببر د١يادحن دضقلهٕ رلاَس د٥ولّ ْ در ٓ مت سسٌ درشقُإِ الرد٘ دروّ و
فوْ د٣تْ:
 الن أ ي آ َحكُ عٌ ؿكم درّ و. درةـ ٘ نلٖ ونؼ س دهلل َدرةُٔ درؼ سَصّٕ.َ -وف

تش ٌّ "درع اا درظّقْ دِ٥بدنْ".

 ق سبٕ درعهعّ د د٥سي بّٕ فوْ درّ و. مح ِٕ حاَاي دؾهُبّٕ. مح ِٕ ص ُط دض٠حٕ دراَرّٕ فوْ دربخب د١محب.(ب) أٓداف ا ًارا :
ميكو ؼاِا وببر د١يادحن دضقلهٕ رلاَس د٥ولّ ْ در ٓ مت سسٌ د ٥و سدد الرد٘ دروّ و
فوْ د٣تْ:
 َوف درع اا دِ٥بدنْ. -دحعُد٘ حبكٕ د٥صُدى دضشل

َق سبٕ درعهعّ د د٥سي بّٕ.

 مح ِٕ ص ُط دض٠حٕ دراَرّٕ فوْ دربخب د١محب. تقزِز درعُس دؾُّدسرتدتّيْ فوْ دحملّط د٥ولّ ْ دؿُّٓ. ؿ ى دسع بدس دضّزٔ درعه فشّٕ ر٠وعؼ ا د ٥سدتْ الولّ ّ ً.(ج) أٓداف ٙزاْ:
ميكو ؼاِا وببر د١يادحن دضقلهٕ رلاَس د٥ولّ ْ در ٓ مت سسٌ الِبدى الرد٘ درّ و فوْ
د٣تْ:
 دؿف ظ نلٖ ك سا قُس دضة َ وٕ درويت تقوزرد بو َر ونؼو س دهلل كف نولوُٓ ؿ و كُن د ذر دحملُسَ ،ؿ ى دسع بدس ظبَنٌ درشّ سوْ دضعقلوق
مبة َ ٕ دٟسعكب س درق ضْ د ١بِكْ َدرؼًُّنْ فوْ درّ و.
 حب و ى دـؼوُم َد١نواد٘ د٥ولّ وّ َدروواَرّد١سدؿْ درّ هّٕ.
ٕٚ

وو درُ وُا درقشوكبٓ نلووٖ

 دسوووعهزدحن د ك نو و د َوووواسدد دـؼوووُم د٥ولّ وووّ َدرووواَرّ نلوووٖ د١سضدرّ هّٕ.
راتؼاً :اٌؼىاًِ ادلإثرج ػًٍ حتذَذ فاػٍُح األدوار اإللٍُُّح يف آٌُّ
بقا وى دسعقبؿه فوْ درهة ط درش بةٕ ـ

ةُٟد نعبِٕ دراَس دضعقاأَ ،ك د

طبّقووٕ قوواادد َويووادحن د١اَدس د٥ولّ ّووٕ دربديهووٕ فوووْ درووّ و َدرظووُديا درادرووٕ نلووٖ
اس وٕ َ ُايو َ وواٗ تاصلوً ; سووهخ َ فوووْ يو ٍ درهة ووٕ تشوولّط درـوُ٘ نلووٖ شووأرٕ
ؼلّلّووٕ تعقلووق بعخاِووا وواٗ ف نلّووٕ واد٘ دروواَ درووث٠ث رعلو د١اَدس ،شووعفّاِو فوووْ
ذر مم تـ هعٌ تل درهة ط درش بةَٕ .ؼاِا اٗ درف نلّٕ يه تق المجو  ًٟدربخوث
فوْ تأثري ف ُنٕ و درقُد ل دريت ِفورتض وى هلو اَسدً ح مسو ً فووْ ؿو ى لو ح تلو
د١اَدس د٥ولّ ّووٕ فوووْ ؼةّووق ويووادفً ووو نا ووٌَ ،ك و د فوووْ ؼاِووا ش و س نع و ٙج
درؼبد د٥ولّ ْ ب تل د١اَدس.
رقل وببر ؼ اس درقُد ل دضٞثبٔ نلوٖ ؼاِوا ف نلّوٕ د١اَدس د٥ولّ ّوٕ رلواَ دروث٠ث،
وو ِعقلووق مبوواٗ دسووعّق بً رل ووعغريدد درث٠ثووٕ دروويت تـوو هعً ةووُٟد نعبِووٕ دروواَس
كظبَط ن ٕ رهي ح وٓ اَرٕ فوْ مم سسٕ اَس صو س ْ (الولّ وْ وَ اَروْ)َ ،متكُّوو
ذر درواَس ب رعو رْ وو ؼةّوق ويادفوٌ َ .وو وبوبر ؼو اس تلو درقُد ول  -وِـو ً  -و
ِعقلووق بُدوقّووٕ د١يووادحن دروويت َؿووقعً دروواَ درووث٠ث ١اَدسي و د٥ولّ ّووٕ فوووْ درووّ و،
َ وواٗ دتشوو وً ك و ر

وو ومنوو ط ويووادحن د١اَدس د٥ولّ ّووٕ درش و ٙأ فوووْ هعُ ووٕ

 ٠نوو اس وٕ دسوعّق
درق٠و د دراَرَّٕ ،درويت تـو هعً ةوُٟد نعبِوٕ درواَس ،فـو ً
تل د١يادحن ضو تـوقٌ قواادد د١اَدس درث٠ثوٕ وو وّوُا َ و متهخوٌ وو فوبؾ نلوٖ
وسض درُدو .
به ٘ ٪نلٖ

تةام ،سهشعقبض طبّقٕ وببر درقُد ل دضٞثبٔ نلٖ ؼاِوا ف نلّوٕ د١اَدس

د٥ولّ ّٕ رلاَ درث٠ث (درشقُإِ ،د ٥و سدد ،الِوبدى) فووْ دروّ وَ ،ذرو َفةو ً رلهةو ط
د٣تّٕ:
 -1وببر درقُد ل دضٞثبٔ نلٖ ؼاِا ف نلّٕ دراَس درشقُآ فوْ درّ و:
(و) درق وول د : َ١وواٗ الاسدك ػوو ن درةووبدس درشووقُآ  ٥ك نوو د َووواسدد اَرعووٌ،
َ ُوقً دؿةّةْ فوْ ص سطٕ وُدرِو درةوُٗ د٥ولّ ّوٕ َدراَرّوٕ (ويوْ اَروٕ نع وٖ وم
ٖٚ
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كووو ٗ وم الولّ ّوووٕ وم ػوووغبٗ )َ ،ب رعووو رْ ؼاِووواٍ  -باووووٕ  -رعُ ًًووو درشّ سوووْ
دـ س ْ درُدوقْ (يل ِكُى الولّ ّ ً وم ن ضّ ً وَ كلًّ

ق ً ).

اَ ِب طبّقٕ تأثري درق ل دَ١
العام ل للل ادل ل ل ر عل ل للى مدى اتساق حجم الدور مع امكانات وقدرات الدولة ومكانتها يف إطار موازين القوى اإلقليمية
فاعلية الدور
طبيع ل للة إدراك صل ل للانع (ٔ) يعتقللد صللانع الق لرار السللعودي بللأن دولتللو تعللد دول لةً إقليميللة كللربى وقا للد ًة يطهللا اإلقليمللي
القرار للعامل ادل ر (العللر ) ودا رتللو اإلسللالمية الواسللعة )ٕ( ،يعتمللد صللانع الق لرار السللعودي يف تربيللر إدراكللو لريللادة
الللدور اإلقليمللي لدولتللو (عربي لاً وإسللالمياً) علللى عللدة تصللورات ٓنتللوي( :أ) تصللور ديللين يتضللمن
عنصرين ا نٌن؛ يتعلق أحدمها باستحقاق يتصوره لبالده نتيجة وجود األملاكن اإلسلالمية ادلقدسلة
(مكللة وادلدينللة) ضللمن أراضلليها ،فيمللا يتعلللق اآلخللر بتقللد السللعودية نفسللها كقا للد وشلثللل للعللا
اإلسالمي (السين) يف مقابل عا إسالمي آخر "شيعي" من وجهة نظرىا( ،ب) تصور عسكري
ينطلللق م للن اعتق للاد ص للانع الق لرار الس للعودية بتف للوق ب للالده عسللكرياً قياس لاً عل للى حج للم تس للليحها
العسللكري ونوعيتللو وحجللم إنفاقهللا العسللكري الكبللًن (ادلرتبللة الرابعللة عادليلاً يف العللا ٕٓٔٚم بعللد
أمريكللا والصللٌن وروسلليا)( ،ج) تصللور اقتصللادي ينطلللق مللن اعتقللاد صللانع الق لرار السللعودي بقللوة
اقتصللاد بللالده واتسللاع بنيتهللا التحتيللة وضللرامة حجللم مواردىللا الطبيعيللة (الللنفط حص لرياً) وحجللم

احتياطاهتا النقدية.
مل ل ل ل ل ل للدى اسل ل ل ل ل ل للتيعاب (ٔ) بصل ٍ
لفة عامللة ،مللن الثابللس سياسللياً وعسللكرياً أن السللعودية منللذ تأسيسللها تباشللر منفللرد ًة
الل ل للدور لواقل ل للع ت ل ل للأ ًن ميللدانياً  -علللى اإلطللالق  -أي مللن ادللفللات اإلقليميللة الللد مارسللس دوراً فيهللا )ٕ( ،علللى ادلنلوال
العامل
نفسللوٕ ،نللارس السللعودية دورىللا اإلقليمللي ال لراىن يف اللليمن مللن خللالل ٓنللالف إقليمللي ودويل تركللز
أطرافو الر يسية (اإلمارات وأمريكا) على ٓنقيق مصاحلها يف اليمن حىت وإن تعارضس مع ادلصاحل

السعوديةٕ )ٖ( ،نثيل السلعودية للعلادلٌن العلر واإلسلالمي (السلين) يثبلس عمليلاً يف أي سللوك
سياسي أو عسكري سعودي إزاء أي من قضايا األمتٌن العربية واإلسالمية ،وىو ٕنثيل ظلل مملل
عل للى ال للدوام ص للفة م سس للية بروتوكولي للة ض للعيفة ،وذل للا م للن خ للالل س لليطرهتا عل للى مراس للم أداء
ادلسللمٌن لفريضلة احللا واستضلافتها لعلدد ملن مقلرات ادلنظملات اإلسلالمية زللدودة التلأ ًن إقليميلاً

ودوليل لاً )ٗ( ،بل للالر م مل للن حقيقل للة تفل للوق تسل للليح السل للعودية ونوعيتل للو وضل للرامة حجل للم إنفاقهل للا
العسلكري؛ إال أن اجللليا السللعودي يفتقللر إىل حل ٍلد بعيللد للرلربات القتاليللة ،خاصلةً مللع اعتمادىللا
الدفاعي يف األساس على مظلة احلماية األمريكية )٘( ،بالر م من حقيقة امتالك السعودية دلوارد

طبيعللة (نفطيللة) واحتياطللات نقدي للة ضللرمة ،وكللذا بنيللة ٓنتي للة واسللعة؛ إال أن كللل ذلللا ل للق
اقتصللاداً سللعودياً قوي لاً وفق لاً دلعللايًن القللوة االقتصللادية ادلتعللارف عليهللا عادلي لاً ،إذ فيمللا عللدا الللنفط،
يفتقر االقتصاد السعودي للبىن واذلياكل االقتصادية واالنتاجية والتصنيعية االستثمارية ذات التأ ًن
يف االقتصللاد العللادلي والتجللارة الدوليللة ،بللل علللى العكللا مللن ذلللا ،فللإن السللمة االسللتهالكية ىللي
ٗٚ

الغالبللة علللى مكونللات تلللا البللىن واذلياكللل )ٙ( ،يف واقللع احلللال ،االقتصللاد السللعودي يف وضللعو
ال ل لراىن يع للد اقتصل للاد ال للوفرة ال للذي عهدت للو الس للعودية خ للالل عق للود مض للس؛ فم للن ادلعل للوم أن
االقتص للاد وادليزانيل للة الس للعودية خ للالل الس للنوات األخ للًنة يعاني للان العدي للد م للن مظ للاىر االخ للتالل
العميق ل لة ،حي للث تتص للاعد سل للنوياً مع للدالت العج للز وال للدين الع للام والبطال للة ،وت اجل للع يف ادلقابل للل
مستويات الدعم احلكومي ل تفع أسعار اخلدمات العامة والوقود نتيجةً لذلا.

النتيج ل ل ل ل ل للة ادليداني ل ل ل ل ل للة (ٔ) بالر م من تفوق نوعية وحجم التسلليح والعتلاد السلعودي ادلسلتردم يف احللرب عللى الليمن،
لتل للأ ًن العام ل للل عل ل للى وكذا ٓنالف السعودية مع قوى إقليمية ودولية يف ىلذه احللرب؛ إال أ لا تسلتطع  -ملع حلفا هلا
فاعلية الدور
 حسللم احلللرب لصللاحلها طيلللة مللا يزيللد عللن للالث سللنوات ونصللف )ٕ( ،بللالر م مللن ضللرامةحجللم ملوارد االقتصللاد السللعودي؛ إال أن احلللرب علللى اللليمن قللد أ كتللو بضللرامة تكاليفهللا ،كمللا

اسللتنزفس سياسللة اس ضللاء احللفللاء جللزءاً مل راً مللن احتياطاتللو النقديللة )ٖ( ،تسللتطع السللعودية
حشد العا اإلسالمي (السين) وراء حرهبا على الليمن ملن منطللق ملا تروجلو علن أ لا حلرب عللى
"الشيعة الروافض" ،وظلس ٓنالفاهتا مع عدد من الدول العربية واإلسالمية زللدودة جلداً ومدفوعلة
الثمن و ًن ذات جدوى ميدانياً ،ناىيا عن أن بعضاً من تللا اللدول قلد انسلحبس بالفعلل ملن
ذلا التحالف (قطر ،ماليزيا) أو ٗندت نشاطها فيو (ادلغرب) وأخرى يتوقع انسحاهبا كباكستان
(احلليف اإلسالمي األكرب للسعودية).
التوص ل ل ل لليف ال ل ل ل لواقعي اللدور اإلقليمللي السللعودي يف الليمن الللذي ٓنللاول السلعودية تنفيللذ أىللدافها ملن خاللللو عللرب احلللرب
لطبيعل ل ل ل ل ل ل ل ل للة ال ل ل ل ل ل ل ل ل للدور التدمًنيلة اللد تشلنها عللى الليمن ملع حلفا هلا منللذ ملا يزيلد علن لالث سلنوات ونصلف ،يعللد دوراً
اإلقليم ل للي السل للعودي غير متسق المكانة ،وللذلا فهلو يشلكل عب لاً اسل اتيجياً عللى مقلدراهتا االقتصلادية والعسلكرية،
يف اليمن
بل و قباً أسوداً ميكن أن يلتهم كل ذلا.

( ) درق وول درث و نْ :وواٗ ووواسٔ ػ و ن درةووبدس درشووقُآ نلووٖ ؼاِووا َؿووبط اَدف و
(ويادحن) درشّ سٕ دـ س ّٕ راَرعٌَ ،الاسدكٌ ضواٗ تُدفةًو و د ك ن تًو َ ُوقًو
د٥ولّ ْ َدراَرْ َغ ِٕ تُ ًً درشّ سْ الرد٘ قّ ً دـ س ْ.
اَ ِب طبّقٕ تأثري درق ل درث نْ
العامل ل للل ادلل ل ل ر علل ل للى فاعلي ل للة مدى واقعية أىداف الدور واتساقها النمطي
الدور
طبيع ل ل للة إدراك ص ل ل للانع القل ل ل لرار (ٔ) أنذ صانع القرار السلعودي للدوره يف الليمن أىلدافاً متعلددة عملل عللى تنفيلذىا ملن
للعامل ادل ر
خالل سعيو لتكلريا اسلتردام القلوة كوسليلة لفلرض ذللا اللدور ،وملن ج صليا ة جلوىر
تلا األىداف يف إطار ديين مذىيب يتمحور حول ٓنديلد طبيعلة العلدو ادلفل ض وادلتمثلل

يف إيران وأنصار اهلل "الشيعة الروافض" (من وجهة نظلره كصلانع قلرار) )ٕ( ،اعتلرب صلانع
القرار السعودي أن من ضمن مهام دوره اإلقليمي يف اليمن إعادة حلفا و اليمنيٌن بالقوة
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إىل سللدة احلكللم )ٖ( ،سللاق صللانع الق لرار السللعودي ضللمن تربي لرات دوره العسللكري يف
اليمن مسألة استهدافو للتنظيمات اإلرىابية يف اليمن و٘ناية حدود بالده اجلنوبية وتأمٌن
خطوط ادلالحة الدولية يف البحر األ٘نر.
مللدى اس للتيعاب ال للدور لواق للع (ٔ) اس للتردام الس للعودية للق للوة ض للد ال لليمن يك للن برخص للة م للن رلل للا األم للن ،ويع للد
تأ ًن العامل
تكريس ل لاً ل للنها اسل للتردام القل للوة يف إطل للار العالقل للات اإلقليميل للة )ٕ( ،تك ل لريا السل للعودية
السللتردام القللوة لتنفيللذ أىللدافها يف اللليمن ال يتوافللق مللع تواضللع فاعليللة قواهتللا العسللكرية

على األرضٓ )ٖ( ،نديد إيران وأنصار اهلل "الشيعة الروافض" كعدو (ديين مذىيب) ْنلب
زلاربتللو يف اللليمن ،ال يتسللق مللع معطيللات الواقللع الللد ٔنلللو ٕنام لاً مللن أي أبعللاد دينيللة أو
مذىبية ضمن ملف األزمة والصراع يف اليمن.
النتيجة ادليدانيلة لتلأ ًن العاملل (ٔ) تكريا السعودية استردام القوة التدمًنية يف اليمن دون أن تستطيع حسم معركتها
على فاعلية الدور
منذ أكثر من الث سنوات ،أفقد دورىا اإلقليمي الكثًن ملن مقوملات تلأ ًنه األخلرى يف
زليط ل للو )ٕ( ،اس ل للتهداف السل للعودية ل ل لل"العدو الشل لليعي يف الل لليمن" (إي ل لران وأنصل للار اهلل)
بالتحللالف مللع أمريكللا والتواط ل مللع إس لرا يل ،أضللعف إىل حل ٍلد بعيللد قللدرهتا علللى تللرويا
ذل للا اذل للدف واقن للاع معظ للم حلفا ه للا بواقعيت للو )ٖ( ،تع للارض أى للداف ال للدور اإلقليم للي
السل للعودي يف الل لليمن أدى إىل صل لراعات ومواجهل للات بل للٌن حلفا هل للا علل للى األرض)ٗ( ،

تعام للل الس للعودية مل للع األى للداف ادلتعلق للة بإع للادة حلفا ه للا اليمني للٌن إىل احلك للم وزلارب للة
التنظيمللات اإلرىابيللة و٘نايللة احلللدود اجلنوبيللة و٘نايللة خطللوط ادلالحللة الدوليللة ،حللول كللل
تل للا األى للداف إىل أعب للاء حقيقي للة عل للى كاى للل دورى للا اإلقليم للي ،وذل للا بس للبب حال للة
التعارض البينة بٌن تلا األىداف وواقع شلارسة الدور على األرض.
التوصل لليف الل لواقعي ألى للداف تتس للم أى للداف ال للدور اإلقليم للي الس للعودي يف ال لليمن بق للدر واض للح م للن ع للدم الواقعي للة يف
الللدور اإلقليمللي السللعودي يف عالقتهللا بادلصللاحل السللعودية ،كمللا تتسللق رطي لاً مللع ىللديف تك لريا اسللتردام القللوة ( للًن
اليمن
ادلشللروعة) يف العالقللات الدوليللة وتللأطًن الللدور ضللمن نطللاق ديللين مللذىيب ال للدم مطلق لاً
األمن واالستقرار اإلقليمي يف ادلنطقة.

 - 2اهع٘اًى املؤثز ٝعو ٟحتدٙد فاعو ٞٚاهدٗر ا ًارا  ٛيف اه:ٌّٚ
(و) درق وول د : َ١وواٗ الاسدك ػوو ن درةووبدس د ٥وو سدتْ  ٥ك نوو د َووواسدد اَرعووٌ،
َ ُوقً دؿةّةْ فوْ ص سطٕ وُدرِو درةوُٗ د٥ولّ ّوٕ َدراَرّوٕ (ويوْ اَروٕ نع وٖ وم
كووو ٗ وم الولّ ّوووٕ وم ػوووغبٗ )َ ،ب رعووو رْ ؼاِووواٍ  -باووووٕ  -رعُ ًًووو درشّ سوووْ
دـ س ْ درُدوقْ (يل ِكُى الولّ ّ ً وم ن ضّ ً وَ كلًّ

ٚٙ

ق ً ).

اَ ِب طبّقٕ تأثري درق ل دَ١
العامل ادل ر على فاعليلة مللدى اتسللاق حجللم الللدور مللع امكانللات وقللدرات الدولللة ومكانتهللا يف إطللار م لوازين القللوى
اإلقليمية
الدور
طبيعة إدراك صانع القرار (ٔ) يعتق للد ص للانع الق لرار اإلم للارات ب للأن دولت للو تع للد دول لةً إقليمي للة منافس للة ورا للدة يف زليطه للا
للعامل ادل ر
اإلقليمي احليوي الذي يتجاوز الدا رتٌن العربية واإلسلالمية (ٕ) يعتملد صلانع القلرار اإلملارات
يف تربير إدراكو لريادة الدور اإلقليمي لدولتلو عللى فكلرة اسلتحقاق اإلملارات للقيلادة اإلقليميلة

انطالق لاً مللن روذجهللا التنمللوي ادلتميللز وادلتفللرد يف ادلنطقللة )ٖ( ،يعتقللد صللانع الق لرار اإلمللارات
بوج للوب اسل للتثمار تفل للوق ذل للا النم للوذج التنم للوي م للن خ للالل سياس للات توس للعية يف ا لليط

اإلقليمي احليوي لدولتو )ٗ( ،يتصور صانع القرار اإلمارات بأن دميومة تنافسية ذللا النملوذج
وتفوقو تستلزم تعزيزه من خالل فتح آفاق جيو  -اس اتيجية إقليمية متعددة أمامو باستردام
القوة والوجود العسكري ادلباشر.
م ل للدى اس ل للتيعاب الل للدور (ٔ) ٍ
بصفة عاملة ،ملن الثابلس سياسلياً وعسلكرياً أن اإلملارات منلذ تأسيسلها تباشلر منفلردةً
لواقع تأ ًن العامل
مي للدانياً  -عل للى اإلط للالق  -أي م للن ادللف للات اإلقليمي للة ال للد مارس للس دوراً فيه للا )ٕ( ،عل للى
ادلن لوال نفسللوٕ ،نللارس اإلمللارات دورىللا اإلقليمللي ال لراىن يف اللليمن ٓنللس ظللل ٓنللالف إقليمللي

ودويل تقللوده السللعودية )ٖ( ،اإلمللارات يف األسللاس تتمتللع ُنمايللة أمريكيللة ربيللة مللن خللالل
القواعد العسكرية األجنبية على أراضيها.

النتيجل للة ادليدانيل للة لت ل للأ ًن بالر م من سليطرة اإلملارات عللى مقاليلد األملور يف ا افظلات اجلنوبيلة وقيادهتلا لعلدة جبهلات
العامل ل ل ل للل علل ل ل ل للى فاعلي ل ل ل للة عسكرية؛ إال أ ا تستطع حسم احلرب لصاحلها طيلة ما يزيد عن الث سنوات ونصف.
الدور
التوصيف الواقعي لطبيعة الدور اإلقليمي اإلمارات يف اليمن الذي ٓناول اإلمارات تنفيذ أىدافها من خاللو علرب احللرب
الللدور اإلقليمللي اإلمللارات التدمًنيللة الللد تشللنها علللى ال ليمن ٓنللس مظلللة التحللالف السللعودي منللذ مللا يزيللد عللن للالث
يف اليمن
سلنوات ونصللف ،يعللد دوراً غيررر متسررق المكانررة؛ إذ ال تتمتلع اإلمللارات بادلقومللات العسللكرية
الللد ت ىلهللا دلمارسللة دور إقليمللي عللرب اسللتردام القللوة ،كمللا أ للا للًن قللادرة يف األسللاس علللى
توفًن احلماية ألراضيها ،وتتحاشى حىت رلرد االقل اب ملن مللف احلتالل إيلران جلزرىلا اللثالث
(أبو موسى وطنب الكربى والصغرى).

( ) درق وول درث و نْ :وواٗ ووواسٔ ػ و ن درةووبدس د ٥و سدتْ نلووٖ ؼاِووا َؿووبط اَدف و
(ويادحن) درشّ سٕ دـ س ّٕ راَرعٌَ ،الاسدكٌ ضواٗ تُدفةًو و د ك ن تًو َ ُوقًو
د٥ولّ ْ َدراَرْ َغ ِٕ تُ ًً درشّ سْ الرد٘ قّ ً دـ س ْ.
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اَ ِب طبّقٕ تأثري درق ل درث نْ
العام ل للل ادل ل ل ر عل ل للى مدى واقعية أىداف الدور واتساقها النمطي
فاعلية الدور
طبيع ل للة إدراك ص ل للانع (ٔ) أنذ صلانع القلرار اإلملارات للدوره يف الليمن أىلدافاً متعلددة عملل عللى تنفيلذىا ملن خلالل سلعيو
القرار للعامل ادل ر لتكلريا اسللتردام القللوة كوسلليلة لفللرض ذلللا الللدور ،ومللن ج صلليا ة جللوىر تلللا األىللداف يف إطللار
اقتص للادي توس للعي يض للمن اس للتمرار تنافس للية االقتص للاد اإلم للارات إقليمي ل لاً )ٕ( ،ح للدد ص للانع القل لرار

اإلمللارات لللدوره دولتللو يف اللليمن ىللدف "وقللف التمللدد اإليلرا " )ٖ( ،اعتللرب صللانع القلرار اإلمللارات أن
من ضمن مهام دوره اإلقليمي يف الليمن احتلواء حركلة اإلخلوان ادلسللمٌن وزلاربلة التنظيملات اإلرىابيلة
وعرقلة عودة ىادي وحلفا و إىل احلكم.

م ل ل ل ل ل للدى اس ل ل ل ل ل للتيعاب (ٔ) اسللتردام اإلمللارات للقللوة ضللد اللليمن يكللن برخصللة مللن رللللا األمللن ،ويعللد تكريس لاً لللنها
الل ل للدور لواقل ل للع ت ل ل للأ ًن اسلتردام القلوة يف إطلار العالقلات اإلقليميلة )ٕ( ،تكلريا اإلملارات السلتردام القلوة لتنفيلذ أىللدافها
العامل
يف اليمن ال يتوافق مع تواضع قدراهتا العسكرية وخربة قواهتا القتالية ،وكلذا ضلعفها علن ٓنقيلق احلمايلة
ألراضيها واس جاع األجزاء ا تلة منهآ )ٖ( ،نديد إيران كعدو جيب زلاربتلو يف الليمن ،ال يتسلق ملع
معطيات الواقع الد ت كد عمق العالقات االقتصادية بٌن اإلمارات وإيران
النتيجل ل ل ل ل للة ادليدانيل ل ل ل ل للة (ٔ) تكلريا اإلمللارات اسللتردام القلوة التدمًنيللة يف اللليمن دون أن تسللتطيع حسلم معركتهللا منللذ أكثللر
لتل للأ ًن العام ل للل عل ل للى مل للن ل للالث سل للنوات ،أفقل للد دورىل للا اإلقليمل للي الكثل للًن مل للن مقومل للات تل للأ ًنه األخل للرى يف زليطل للو)ٕ( ،
فاعلية الدور
استهداف اإلمارات لل"العدو اإليرا يف الليمن" يف الوقلس اللذي تتمتلع فيلو بعالقلات اقتصلادية متميلزة
مللع إي لران وتغللض الطللرف عللن احتالذلللا للجللزر اإلماراتيللة الللثالث؛ أضللعف إىل حل ٍلد بعيللد قللدرهتا علللى
ت للرويا واقعي للة ذل للا اذل للدف عل للى مس للتويات سياس للية ع للدة )ٖ( ،تع للارض أى للداف ال للدور اإلقليم للي

اإلمللارات يف اللليمن أدى إىل ص لراعات ومواجهللات بللٌن حلفا هللا علللى األرض )ٗ( ،تعامللل اإلمللارات
ادلتعللارض مللع ىللدف التحللالف السللعودي ِنصللوص إعللادة حلفا للو اليمنيللٌن إىل احلكللم ،حللول ذلللا
اذلدف إىل حقيقي على كاىل دورىا اإلقليمي ،وذلا بسلبب حاللة التعلارض البينلة بلٌن ذللا اذللدف
وواقع شلارسة الدور اإلمارات على األرض.
التوصل ل ل لليف الل ل ل لواقعي تتسللم أىللداف الللدور اإلقليمللي اإلمللارات يف اللليمن بقللدر واضللح مللن عللدم الواقعيللة يف عالقتهللا بطبيعللة
ألى ل ل ل ل ل للداف ال ل ل ل ل ل للدور القللدرات العسللكرية اإلماراتيللة واحتياجاهتللا األمنيللة الللد تغطيهللا مللن خللالل ق لوات أجنبيللة .كمللا تتسللق
اإلقليم ل ل للي اإلم ل ل للارات تلللا األىللداف رطيلاً مللع ىللديف تكلريا اسللتردام القللوة ( للًن ادلشللروعة) يف العالقللات الدوليللة وتللأطًن
الدور ضمن نطاق توسعي ال دم مطلقاً األمن واالستقرار اإلقليمي يف ادلنطقة.
يف اليمن

 -3درقُد ل دضٞثبٔ نلٖ ؼاِا ف نلّٕ دراَس دِ٥بدنْ فوْ درّ و:
(و) درق ووول د : َ١ووواٗ الاسدك ػو و ن درةوووبدس دِ٥بدنوووْ  ٥ك نو و د َوووواسدد اَرعوووٌ،
َ ُوقً دؿةّةْ فوْ ص سطٕ وُدرِو درةوُٗ د٥ولّ ّوٕ َدراَرّوٕ (ويوْ اَروٕ نع وٖ وم
ٚٛ

كووو ٗ وم الولّ ّوووٕ وم ػوووغبٗ )َ ،ب رعووو رْ ؼاِووواٍ  -باووووٕ  -رعُ ًًووو درشّ سوووْ
دـ س ْ درُدوقْ (يل ِكُى الولّ ّ ً وم ن ضّ ً وَ كلًّ

ق ً ).

اَ ِب طبّقٕ تأثري درق ل دَ١
العامل ادل ر على مدى اتساق حجم الدور مع امكانات وقدرات الدولة ومكانتها يف إطار موازين القوى اإلقليمية
فاعلية الدور
طبيع ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة إدراك (ٔ) يعتقد صانع القرار اإليرا بأن دولتو تعد دولةً إقليمية كربى وقا دة يطها اإلقليمي اإلسلالمي
صل ل ل ل ل ل للانع الق ل ل ل ل ل ل لرار الواسللع )ٕ( ،يعتمللد صللانع الق لرار اإلي لرا يف تربيللر إدراكللو لريللادة الللدور اإلقليمللي لدولتللو (إسللالمياً)
للعامل ادل ر
عل للى نس للق قيم للي وأفك للار سياس للية ٓنرري للة وري للة ض للمن ذل للا ال للدور ترتك للز عل للى اس للتقاللية ال للدور
اإلقليمللي ،وواجللب نصللرة ادلستضللعفٌن ،ومركزيللة قضللية فلسللطٌن والصلراع مللع الكيللان الصللهيو )ٖ( ،

تصللور عسللكري واقتصللادي ينطلللق مللن اعتقللاد صللانع الق لرار اإلي لرا بتفللوق بللالده يف رلللال تعظلليم
استثمار قدراهتا االقتصادية يف بناء قاعدة تنموية وتصنيعية وتكنولوجية وعسكرية حديثة.
مل ل للدى اسل ل للتيعاب (ٔ) بصل ٍ
لفة عامللة ،مللن الثابللس سياسللياً وعسللكرياً أن اجلمهوريللة اإلسللالمية اإليرانيللة منللذ تأسيسللها
الللدور لواقللع تللأ ًن تتدخل عسكرياً ضد جوارىا اإلقليمي )ٕ( ،على ادلنلوال نفسلوٕ ،نلارس إيلران دورىلا اإلقليملي اللراىن
العامل
يف ال لليمن م للن خ للالل ٓن للالف سياس للي م للع أنص للار اهلل والق للوى الوطني للة ح للول مس للألة مناىض للة ق للوى
االس للتكبار الع للادلي وإسل لرا يل ،وذل للا دون قيامه للا ب للأي ت للدخل عس للكري أو وج للود عل للى األراض للي

اليمنيللة )ٖ( ،يتضللاءل إىل حللد بعيللد تللأ ًن العامللل الللديين وادلللذىيب يف صلليا ة سلللوك إي لران لللدورىا
اإلقليمللي حيللث تتض للمن قا مللة ٓنالفاهتللا العدي للد مللن القللوى والتي للارات السياسللية ّنرتلللف مش للارهبا
وتوجهاهتا.
النتيج ل للة ادليداني ل للة (ٔ) بالر م من قدرات إيران العسكرية النوعيلة إال إن دورىلا اإلقليملي يتلورط يف احللرب اللدا رة يف
لتأ ًن العامل على اللليمن )ٕ( ،اكتفللس إي لران منللذ بدايللة احلللرب علللى اللليمن بللإعالن مواقللف سياسللية وإعالميللة داعمللة
فاعلية الدور
وتقد دعلم دبلوماسلي زللدود جلانلب القلوى ادلقاوملة للتحلالف السلعودي )ٖ( ،تعاظملس مكاسلب
الللدور اإلقليمللي اإلي لرا يف اللليمن (ّنظللاىره السياسللية والدبلوماسللية واإلعالميللة) يف مواجهللة خصللوم
إيلران اإلقليميلٌن واللدوليٌن ،وذللا كانعكلاس طبيعلي للتمكن القلوى ادلقاوملة للتحلالف السلعودي مللن
إحباط أىداف حرهبم على اليمن واستنزاف مقدراهتم العسكرية واالقتصادية والبشرية.

التوصيف اللواقعي الللدور اإلقليمللي اإلي لرا يف اللليمن الللذي ٓنللاول إي لران تنفيللذ أىللدافها مللن خاللللو عللرب تقللد الللدعم
لطبيعل ل ل ل ل للة ال ل ل ل ل للدور السياس للي واإلعالم للي والدبلوماس للي للق للوى اليمني للة ادلقاوم للة للتح للالف الس للعودي يع للد دوراً متسر ررق
اإلقليم للي اإليل لرا المكانة ،ولذلا فهو ال يشكل عب اً اس اتيجياً على مقدراهتا االقتصادية والعسكرية ،بل ميثل نافذة
يف اليمن
فرص ذلا يف مواجهة خصومها اإلقليميٌن والدوليٌن بتكاليف تكاد تق ب من الصفر.

ٜٚ

الصساع اإلكلٌهٍ والدسب على الٌهٌ :نلىناخ األدواز وفاعلٌذها

( ) درق وول درث و نْ :وواٗ ووواسٔ ػ و ن درةووبدس دِ٥بدنووْ نلووٖ ؼاِووا َؿووبط اَدف و
(ويادحن) درشّ سٕ دـ س ّٕ راَرعٌَ ،الاسدكٌ ضواٗ تُدفةًو و د ك ن تًو َ ُوقًو
د٥ولّ ْ َدراَرْ َغ ِٕ تُ ًً درشّ سْ الرد٘ قّ ً دـ س ْ.
اَ ِب طبّقٕ تأثري درق ل درث نْ
العامل ل ل ل للل ادلل ل ل ل ل ر مدى واقعية أىداف الدور واتساقها النمطي
علل ل ل ل ل للى فاعلي ل ل ل ل للة
الدور
طبيع ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة إدراك (ٔ) أنللذ صللانع الق لرار اإلي لرا لللدور دولتللو يف اللليمن أىللدافاً متعللددة عمللل علللى تنفيللذىا مللن خللالل
ص ل ل ل ل للانع القل ل ل ل ل لرار سلعيو لتكلريا تغيللًن األوضللاع الراىنلة بشللكل جللذري لصللاحل قلوى التحللرر الثوريللة يف اللليمن ،واسللتردم
للعامل ادل ر
لتحقيق ذلا الوسا ل ادلتناسبة مع طبيعة قلوة العاملل ا للي اليملين يف ادلواجهلة ودرجلة اسلتقاللية قلراره
السياسلي )ٕ( ،كثلف صلانع القلرار اإليلرا ضلمن رسلالتو ادلتعلقلة بتحقيلق ىلدف دعملو لور ادلقاومللة
يف اليمن ،من م شرات تأطًن العدو يف مكون وحيد ىو "قوى االستكبار العادلي وإسرا يل".
م للدى اس للتيعاب (ٔ) امتنللاع إي لران عللن التللدخل العسللكري يف اللليمن يعللد تعزي لزاً لللدورىا يف احلللد مللن حالللة االحتقللان
ال ل ل ل ل للدور لواق ل ل ل ل للع والصلراع اإلقليمللي يف ادلنطقللة )ٕ( ،تك لريا إي لران تغيللًن األوضللاع الراىنللة بشللكل جللذري لصللاحل قللوى
تأ ًن العامل
التحرر الثورية يف اليمن ،يتسق مع طبيعة جها اخلارجي وامكاناهتا وقدراهتا الذاتيةٓ )ٖ( ،نديد إيران
لقوى االستكبار العادلي وإسرا يل كعدو يتسق ٕناماً مع معطيات الواقع اليمين.

النتيجللة ادليدانيللة (ٔ) تكل لريا إيل لران ع للدم ت للدخلها العس للكري يف ال لليمن ،ح للافن ل للدورىا اإلقليم للي عل للى الكث للًن م للن
لتل ل ل للأ ًن العام ل ل ل للل مقومات تأ ًنه األخرى يف زليطو )ٕ( ،تتحمل إيران أعباء تذكر لتحقيلق أىلدافها ادلتعلقلة باحلفلاظ
علل ل ل ل ل للى فاعلي ل ل ل ل للة على مكاسب زلور ادلقاومة يف اليمن ،وضمان استمرار مشروعها السياسي ادلتعلق ّنقاومة االسلتكبار
الدور
العللادلي وإس لرا يل ،وكللذا حرمللان اخلصللوم واألعللداء اإلقليميللٌن والللدوليٌن مللن الوجللود العسللكري علللى
األراضي اليمنية واستنزاف امكاناهتم وقدراهتم.

التوصل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لليف
ال ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لواقعي
ألى للداف ال للدور
اإلقليمل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للي
اإلي ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لرا يف
اليمن

ٓٛ

تتسم أىداف الدور اإلقليمي اإليرا يف اليمن بقدر واضح من الواقعية يف عالقتها بادلصاحل اإليرانيلة،
كما تتسق رطياً مع ىدف تغيًن األوضاع الراىنة بشكل جذري لصاحل قوى التحرر الثورية يف اليمن،
وذلا يتسق أيضاً مع طبيعة جها اخلارجي وامكاناهتا وقدراهتا الذاتية ،ومقق مصاحل الطلرفٌن (إيلران
واليمن).

لتاًاً ،رقل ة ره درعخلّلوْ يو د ووا لوذ فووْ نوبض وبقو ا درفكوبٔ دضبكزِوٕ درويت
دن لق هً ; ف و درُدؿذ مت ً و فبِ د دضة وى نلٖ ػه درةبدس فووْ درشوقُإِ
َد ٥سدد  -ؼاِادً َ -كو د د عوادادتًم دراَرّوٕ ،وى ِقّواَد حشو ب تًم حوُ
حووببًم درة  ٙووٕ نلووٖ درووّ وَ ،ذر و

واَٗ

ووو ه لة و د ببدغ تّووٕ ُؿووُنّٕ ععووٕ .الذ وى

ةُ د رقبًم ١اَدسيم دربديهٕ فوْ دروّ و تقو نْ الس حوا بقّوا وو ح روٕ نوام دتشو ا
دضك نٕ َنام َدوقّٕ د١يوادحن َنوام كفو ٘ٔ د١اد٘ فووْ ؼةّوق وانوٖ ف ٙوأ ووا تقوُا
نلٖ ؼ ح دربلواِو درُطهّوٕ ،ك و وى يهو ك ح روٕ وو درق وٖ دٟسورتدتّيْ تشوّ ب
نلوٖ دؿشو ب د دضشوعةبلّٕ رعووادنّ د يو ٍ دؿوب نلووٖ شوعةبل دربلواِو َ ك نعً و
د٥ولّ ّٕ َ ةاسدتً درقشكبِٕ َدٟوعؼ إِ َمسقعً دراَرّٕ نلٖ دضاٗ در ُِل.
ر ر ِ ،ؼبذ دؿاِث نو وى دؿوب نلوٖ دروّ و تشوعًاحن دحعوُد٘ و ِشو ُنٌ " دضوا
دِ٥بدنْ درظّقْ" ،فبا حاِثٮ غري ذٓ قهوٖ; فكل درظُديا تٞكا وى ه لق ذر
دؿووواِث غوووري ُؿوووُنْ ،فوووإِبدى كاَروووٕ الولّ ّوووٕ ُ وووُأ نلوووٖ ص سطوووٕ دضؼوو ح
د٥ولّ َّٕ ،سععل فوْ سقْ شع ب رعخةّق ؼ ؿً َذر و ب طبّقْ فوْ درق٠و د
دراَرّٕ ،ركهً نلٖ نكص درشقُإِ َد ٥سدد ،ي تهعًج سّ سٕ درعاصل َدؿب ،
َح فعووت الس وبقووا وواٗ نلووٖ ووواسدتً ووو درعووُسط فوووْ دؿووب َ ،يووْ بوو ٠سِووا تقووا
درك سا د٥ولّ ْ د١ك .
بق دضهؼف دضعيباَ ،فووْ حو دسوع بد يو ٍ دؿوب درع ضوٕ درقبثّوٕ نلوٖ دروّ و،
ِبوواَ ووو دضٞكووا وى دضشووعةبل دضهعووُس ىفوووْ دركثّ ووب ووو درشووّه سُِي د دمًـووٕ
ر

ُح د دراَرع (د ٥سدد َدرشقُإِ) ،رّص فوْ دروّ و فخشوا ،بول َفووْ د٥ولوّم

بؼفٕٮ ن ٕ.
فًل آى دَ١دى رؼه درةبدس فوْ دربِو ض َوبوُ ظويب وى ِشوعفّةُد وو يو د دركو بُض
دضبِ !

ٔٛ

العدوان السعىدي على الهىٌح الىطىٍح الٍمىٍح

د .عسفاخ امسىٌيح
دكذىزاٍ فٍ الفكس العسةٍ اإلطالنٍ

ِمذِح:
ٗآٌٍ ًّ ٙعّ أْ عدٗاْ اهضع٘و ٞٙعو ٟاهي ٌّٚيد بيدأ فجيز اه ي ً ٦٢يّ ًيارظ ;َ2115
بييى ٓيي٘ عييدا ١ييارخيٙ ٛغييبٕ فيي ٛبٚعتييٕ اهتِييافز بييو رًيياي اهصييخزا ١املتِيياثز ٝاهزليي٘ٝ
ٗصخ٘ر اجلباي اهصوب ٞاملتٌاصيل ٗ ،ٞيد خلصيم ٗا ي هيم اهعيدا ١عبيار ٝعبيد اهاتياح
مساعٚى باهق٘ي" :اهضع٘و ٛٓ ٞٙاهعيدٗ اهتيارخي ٛهويً ْ ."ٌّٚيّ ٙعيزف املا ي ٛهيّ
ٙأييٍ ًييا وصييى ف يي ٛاحلا ييز ًييّ أحييدا ٓٗ .ييذا ٓيي٘ حيياي كييى ًييّ ي ٙعييزف ًا ييٛ
اهعال ا اهضع٘و ٞٙاه ،ٌِٞٚٚرُٕ صٚعّ أْ اهعدٗاْ اهضع٘و ٜعوي ٟاهي ٌّٚبيدأ فجيز اه ي
ً ًّ 26ارظ ٗ ،َ2115عذرٖ إُٔ ٙعزف أْ اهعدٗاْ اهضع٘و ٜعو ٟاه ٌّٚبدأ ًي ُغيأٝ
اهدٗهيي ٞاهضييع٘و ٞٙارٗر ( ،)َ1818- َ1745فقييد اصييت٘ر اجلييٚػ اه٘ٓيياب ٛعويي ٟعضييري
ٗصٔى هٕ وم املٌٔ ٞاهغزٙف (ري٘و بيّ ذلٌيد) أحيد عٌياي اهدٗهي ٞاهقامسٚي ٞاهيذٜ
اُةٍ ر اه٘ٓابٚو ًٗلٍِٔ بعدٓا ًّ ا صتٚال ١عو ٟاحلدٙدٗ ٝبٚم اهاقٗ ٕٚاهوخٚيٞ
ٗسبٚد ٗ )1(.د عا اه٘ٓاب ْ٘ٚي كعاو ٍٔ ي في ٛوم املدْ فضياواً ،فقتوي٘ا صيلأُا ُٗٔبي٘ا
أً٘اهلا ٗلزب٘ا ًضابدٓا ًٗش ٘ا اهلتي ٗاملصاحف ٗ وب٘ا ًّ اهضيلاْ أْ ٙيدلو٘ا فييٛ
و ّٙاهلل! ي ٙعِْ٘ بد ّٙاهلل اه٘ٓاب ٞٚي ٗ ٙك٘ا ًا كاْ ٙعبد آبايٍٓ ٗ .د لزب٘ا بياً
سبٚد لزاباً كبرياً ُٗٔب٘ا ًيا فٚيٕ حتي ٟعيبابٚلٕ احلدٙيد .هقيد كياْ عاًيى اه٘ٓيابٚو
ً اهضلاْ اهٌِٚٚو في ٛوم املدْ ا تو ٞكٌغزكو ،لثاب ٞعاًيىٍ ٓياٍَ فيي ٛفةي
وع٘ ٍٔ املتطزف ،ٞالتوف ًعٍٔ اهغزٙف ر٘و بّ ذلٌد ي اهذُ ٜاصزٍٓ في ٛبداٙيٞ

ٔ -أمٌن أبو زيد ،الوىابية وخطرىا على مستقبل اليمن السياسي ،بًنوت ،م سسة البصا ر ،ط ٜٜٔٔٔ ،م ،ص .ٔٛ
ٖٛ
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ارًز ي ٗصارر ر تاهلٍ ٗ تى ا٢يدٍٓ أبي٘ ُقطيٗ ٞتلّيّ ًيّ ليزابٍٔ ًيّ ٔاًي ٞعياَ
ٓ1224ي امل٘افال ٗ َ1819اصتقى ،لٍ ٔاً.ٞ
رةا وسداد درشقُإِ ص٠

بدحل تكُِهً درشّ بٔ نلٖ درّ و بو رةُٔ درقشوكبِٕ،

َنهووا فظوولت فوووْ ذروو دسووعخا ت درةووُٗ دره ن ووٕ وسوولُب ً رلشووّ بٔ نلووٖ درةووبدس
درشووّ آَ ،ح َرووت ووبدسدً َتكووبدسدً ط ووص دهلُِووٕ درّ هّووٕ َدسووعبادهل بًُِووٕ َي بّووٕ
تكفريِوووَٕ .يكو و د ك نوووت طبّقوووٕ درق٠ووووٕ بو و دروووّ و َدرشوووقُإِ صووو٠
دضخعلفووَٕ ،ي تشووع

بدحلوووً

دؿكُ و د دضعُدرّووٕ نلووٖ حكووم درووّ و درووعخلؽ ووو دهلّ هووٕ

درشقُإَِ ،ظل درظقا درّ

ص٠هل ِٚو وو ثةول تلو درشوّ بٔ وو وب٬د٘ دسوعخادم

دض كُسّلٕ ؿغط َدبعزدر ٟنعً ك درشّ أ َ شخ دهلُِٕ درُطهّٕ.
ك دسوعغل درهعو م درشوقُآ دضقُنو د دض رّوٕ فووْ ن٠و توٌ و دروّ و بؼوُسٔ وبّخوٕ
شووعًيهٕ شووعفّادً ووو ؿووقف دضووُدسا دض اِووٕ فّووٌ ،فزِو أ درووانم وَ النة ػووٌ وَ هقووٌ
ك ى بتب ً ب ستً ى درهع م فوْ درّ و رلشّ سٕ درشقُإَِ ،كو ى هلو درواَس د١كو
فوْ تق ّل كل دـ ط درعه ُِٕ درّ هّٕ كْ ِعول دروّ و فووْ ح وٕ ضشو ناتً درويت
ت و س ووو ص٠هل و تاصلووً َدنعً كً و رشووّ أ درةووبدس درووّ

 َ ،و كوول ذر و درعوواصل

دضفـُح ِؼبح درهع م درشقُآ َِكبس فوْ كول ه سوبٕ ونوٌ ِ ٟعواصل فووْ درظوَٞى
درادصلّٕ درّ هّٕ.
َٟنعب سدد هًيّوٕ ،سوُحن مؼوب تهو َ درقواَدى درشوقُآ نلوٖ دهلُِوٕ درّ هّوٕ فووْ
فوورتٔ ر هّووٕ قوواأ هو وّو م ثووُسٔ 26سووبع
تؼو

َحعووٖ درلخعووٕ دربديهووَٕ ،ذرو حعووٖ ٟ

دراسدسووٕ ب ررتيوول دضهًيووْ١ ،ى تلو درفوورتٔ َ و ونةبًو يووْ دروويت حؼوول فًّو

ب رفقل درقاَدى درشقُآ نلٖ دهلُِٕ درّ هّٕ ق َ ًٟدسع٠بً َتغّري ٠قً و ص٠
نظووب دض و يا درُي و بَْ .سووُحن نعقووبحن فوووْ ي و ٍ دراسدسووٕ نلووٖ دركّفّووٕ دروويت مت ووو
ص٠هل درقاَدى درشقُآ نلٖ دهلُِٕ درّ هّوٕ َق َروٕ ط شوً َالحو ٠دهلُِوٕ درُي بّوٕ
باِ ً٠نهً .
 ذؼرَف اذلىَح: ٟبووا ره و ووو دره حّووٕ دضهًيّووٕ وى ن٨قووبِّحن دهلُِووٕ وَ ،ًٟرهقووبحن ووو ص٠هل و و ذد ِق و
درقاَدى نلٖ دهلَُِٕ ،كّف مت درقاَدى درشقُآ نلٖ دهلُِٕ درّ هّٕ.
ٗٛ

دهلُُِٯووٕ و و وَ در دتّووٕ ك و ِش و ًّ دضه طةووٕ وو " ووأصُذٔ ووو (ي٨ووُ  ..ي ٨وُ )٬مبقهووٖ ووُيب
درظْ٘ َحةّةعٌ دضظع لٕ نلٌّ دطع

درهُدٔ نلوٖ درث وبٔ َمث سيو َ ،يُِوٕ درظوْ٘ يوْ
()1

ثُدبعٌ دريت تعياا َ ٟتعغري ،النً ك ربؼ ٕ ب رهشوبٕ ر٦نشو ى ِع ّوز بًو نوو غوريٍ".
َدهلُِٕ دريت تّ ٨ز درفبا يْ ص٠ػٕ تف نلٍ ب درفوبا وو َكو ر دمع و وو و

ؿوٌّ

در و ٓ ميعووا ظ و َسٍ بقّووادً َب و ص و دد در فُرووٕ فوووْ طووعٖ دم و ٟد ووو ًووَٕ ،ب و
ت لق تٌ دضشعةبلّٕ ؿو و درفوبؾ دضع حوٕ َدؿواَا درُدوقّوٕ ر
ًٕ وصبَٗ .ثُدبت د ٕ ١وَ دمع

ُح توٌ درظخؼوّٕ وو

دريت تعيواا َ ٟتعغّ٬وب يوْ درواِو َدضقعةوا بك فوٕ

وطووك رٌَ ،درلغووٕ ب نعب سيوو و ربوو ً رلفكووب ََسووّلٕ رلعفوو يمَ ،د١صوو٠ا دروويت تفووبِّا
دمع
َدمع

د٥نش نْ نو درة ّ دؿُّدنَْ ،ك ر درثة فٕ ب نعب سي وسلُ حّ ٔ درفبا
نلٖ درشُد٘.

فوْ درفلشفٕ ت٨قبٯحن دهلُِٕ وو عشوا دضقيوم درفلشفووْ و بأنًو " :حةّةوٕ درظوْ وو حّوث
متّووزٍ نوووو غوووريٍَ ،تشوو ٖ وِـوو ً َحووأ دروو دد"َِ .وووبٗ (سهوو سا هكوووب) وى دهلُِوووٕ
د ٟع نّٕ يْ" :تؼُسن حُ

و مو َ و د٣صبَىَ ،كو ر تؼوُس د٣صوبِو حوُ

ونفشًم َحُ د٣صبِوَ .تأتْ الثب ن لّٕ درعف نل د٥نش نْ ،يْ تشعلزم ن ل ة سنو د
ب دره ض كْ تٞسص وَ ٌ درعظ بٌ َدٟصع٠حن بّهًم .فأَر ٚدر ِو ِقعةواَى بُ وُا
درعظ بٌ بّهًم َب د٣صبِو ِظرتكُى فوْ يُِٕ تع ّز نو يُِٕ دره ض در ِو ِقعةواَى
ونًم كعلفُى َِ ٟظرتكُى ب دد دهلُِٕ"(.)2
ُؿووُ دهلُِووٕ ووو دضُدؿووّ دروويت ظًووبد و ظًووُس ي و ص درهًـووٕ َد٥ػوو٠ح فوووْ
دمع ق د درقببّٕ ه وبدبٕ درةبن
ؼب ن م 1798م و َِب

و درز و و َب رعخاِا و دؿ لوٕ درفبنشوّٕ نلوٖ

درشبا فوْ ذر الس طقُس دضفكبِو درقب حّهًو بو ـ ب

در ٓ ًِاا يُِعًم َحـ ستًم َت سىًم نلٖ ِوا "نواَ ووُٓ َص وري ِبِوا يو د َِق ول
و ادً نلّووٌ ،مم و َرووا وه نووٕ روواٗ نبووٕ ووو درقل و ٘ دضؼوولخ بـووبَسٔ دٟنعب و ٍ هل و د
دضُؿُ دـ ري َدرعؼآ رٌ ن درشري فوْ ن لّٕ تغّري َالػو٠ح رلُدوو درشوْ٘ درو ٓ
تقّظٌ د ٕ ١د٥س ،ّٕ ٠فك ى ي دى درشبب ى (درظقُس ب ـ ب َدرظوقُس ب ؿ وٕ الس
ٔ -زلمد عمارة ،مخاطر العولمة الثقافية ،القاىرة ،دار ضة مصر ،طٜٜٜٔٔ ،م ،ص .ٙ

ٕ -ىاردلبا وىولبورون ،سوسيولوجيا الثقافة والهوية( ،ترٗنة :حامت ٘نيد زلسن) ،دمشق ،دار كيوان ،طٕٔٓٔٓ ،م ،ص ٖ.ٜ
٘ٛ
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د٥ػ٠ح) ي درل دى َراد دٟيع م مبُؿُ دهلُِٕ راٗ دضفكبِو د٥ػ٠حّ  ،يُِٕ
درهًـٕ دريت ِبَ ُى درةّ م بً فوْ ذر درُوت(.)1
الذد درظقُس ب ـ ب َي ص د٥ػ٠ح َدرعغّري و ويم درقُد ل دريت ؼبك دمع قو د
َد ١م مُ درقوُأ الس درو دد َدربخوث نوو دهلُِوٕ دؾ قوٕ درويت تع ّوز بًو وو َهلو َ وو
و لً و نو بةّٕ دمع ق د َد ١م دريت تقّع قً نلٖ ظًب د١سض.
دـ٠ػٕ ،وى دهلُِٕ تق بكل بش طٕ :و ونت فوْ دؿّ ٔ َ ،و ذد تبِا هًو  ،فوبادً
وَ مج نٕ َتعأسص نلٖ دروُنْ ب ـؼُػوّٕ َدرع ّ٬وز َدرعفوبا َدٟصوع٠حن نوو د٣صوب
دضخ رف ر فوْ كل طْ ،ف ّزدد درفبا يْ يُِعٌ دريت متّزٍ نو غريٍ و د١فوبدا،
َ ّوزدد دمع و يوْ ثُدبعووٌ درويت تعيواا َ ٟتوعغري َيُِعووٌ دض ّوزٔ روٌ وِـو ً َ .ـو ُى
يُِٕ دمع

درّ

دريت ّزتٌ نو غريٍ ،ونٌ فع

هفعذ نلٖ د٣صب دضخعلف نهوٌ،

تق و ِع وبه و  ٍٝنلووٖ ووب درز و ى اَى دٟرعف و د رلفووبَا دراِهّووٕ َدض يبّووٕ ،فق و غ فّووٌ
درزِآ َد٥مس نّلْ َدرظ فقْ فوْ تآرف فبِا ول ٬وى ُِ وا فووْ وٓ اَروٕ فووْ درقو ض
درقببووْ َد٥سوو ،ْ ٠فًووم ِؼولُّى كوول فبَؿووًم فوووْ شوويا َدحوواَِ ،ةّ ووُى مجقووٕ
َدحووأَِ ،شووع قُى ـ ّووا َدحوواَِ ،فعووًّم ف وتٮ َدحووا ،اَى وى تعًووب نلووًّم تل و
درفُدسا دض يبّٕ و ك يْ ظو يبٔ فووْ دربلوادى د٥سو ّٕ ٠د١صوبٗ وو َتلو يوْ دضّوزٔ
دـ ػووٕ ب هلُِووٕ درّ هّووٕ َيووْ تعُدفووق و

و دصعزرووٌ قيووم (سَبووري) رعقبِووف دهلُِووٕ:

"ب نعب سي دضّزٔ درث بعٕ فوْ در دد").)2
رةا قل درظقا دروّ

دٟنع و ٘ رلوّ و يُِعوٌ درث بعوٕ درويت متّوزٍ نوو غوريٍ فووْ كول

ر ى بغض درهعب نو بةّٕ دٟنع ٘دد درـوّةٕ درويت ِوبٗ ونًو تـوب وكثوب ممو تهفو ،
اَى وى ِقووْ ونووٌ ميوو سض بوواو دضُدطهووٕ دروويت تب يووت بًوو درووهعم درشّ سووّٕ درغببّووٕ،
"ف ٟنع ٘ رلُطو يُ دٟنع ٘ در ٓ ِظ ل مجّ دهلُِ د٨َِ ،فّا و كل دـؼُػّ د
َدراَدٙب درثة فّٕ دضعقاأ مب ِثبٓ حبكعٌ ن درع سِخ")َ .)3ذر

قول رعلو دهلُِوٕ

درّ هّٕ فبداتً دريت ح َرت درشقُإِ درةـو ٘ نلًّو بكول درُسو ٙل دضع حوٕ َدض كهوٕ
ٔ -خليل نوري العا  ،الهوية اإلسالمية في زمن العولمة الثقافية ،ديوان الوقف السين (العراق) ،طٕٜٔٓٓ ،م ،ص ٘ٔ
ٕ -زلمد وردي ،الهوية والمنهجية بين اإلبداع والتهافت ،كتاب د الثقافية ،ط ٔ ،أكتوبر ٕٗٔٓم ،ص ٗٗ.

ٖ -قادري أ٘ند حيدر ،قراءات نقدية في العولمة والتأسلم السياسي ،صنعاء ،م سسة العفيف الثقافية ،طٕٔٓٓٗ ،م ،ص
ٖٓ.
ٛٙ

و ص ٠فبض درهًج درُي بْ در ٓ ِبٗ فوْ غري قعهةّوٌ كفو سدً  ٟميكوو درعقو ِع
قًم بل َها وع هلم.
 اٌؼذواْ اٌطؼىدٌ ػًٍ اذلىَح إٌُُّح:بؼووفٕٮ ن ووٕ ،دضةؼووُا ب رقوواَدى درشووقُآ نلووٖ دهلُِووٕ درّ هّووٕ يووُ فووبض درشووقُإِ
رشّ سعً نلٖ درشول ٕ دؿ ك وٕ فووْ دروّ و بُدسو ٕ واَدتًو دره ن وٕ َ ،قول درةوبدس
درّ

ت بق ً رلشقُإِ َن ّ ً٠هل َرّص رلظقا درّ

َدسعة ٠درةوبدس دروّ

َ ،ب ر تشةط شوأرٕ درشوّ أ

ممو ِهوز دهلُِوٕ درُطهّوٕ نوو دراَروٕ درّ هّوَٕ .ووا ظًوب ذرو

درقاَدى نلٖ دهلُِٕ درّ هّٕ بظكلٍ َدؿذ فوْ ق َٟتٌ دضشع بٔ رـوب ووّم درعقو ِع
َالببدر درهقبدد دض يبّٕ ب وبه ٘ درّ وَ ،ذر
نلووٖ درظووقا درووّ

و ص ٠ق َرٕ فبض دضوهًج درُيو بْ

بكوول درُسو ٙل دضع حووَٕ ،كشووب هو حْ طو ٙب درعقو ِع درزِووآ

َدرظ فقْ ،وَ نعف سِظً مب ميهقً نو درعخلّق فاادًَ ،ق سبٕ دض يا درزِوآ
َدنعب سٍ

يب ً طّقّ ً سدفـّ ًَ ،ق سبٕ دض يا درظ فقْ و صو ٠ق سبوٕ درعؼوُحن

َتكفري دضعؼُفٕ َدرق ل نلٖ صلق درعه وـ د دض يبّٕ َدضه طةّٕ بو وبه ٙوٌَ ،طوبد٘
َٟ٘دد طووُّ درةب ٙوول َدرةّ و ادد درقشووكبِٕ َدرشّ سووّٕ ب ض و نووو طبِووق و ِ٨ش و ٖ
درليهٕ دـ ػٕ َ ،قل ًَٟٙم ت بق ً هل نلٖ حش

درُ ٟ٘رلّ و.

ك و متثوول درقوواَدى درشووقُآ نلووٖ دهلُِووٕ درّ هّووٕ وِـ و ً فوووْ تظوويّ ظًووُس تهعووّم
درة نوووأَ ،نةووول ونـو و  ٌٙوووو وفغ نشوووع ى َ وووو درشوووقُإِ الس دروووّ و بُدسو و ٕ واَدد
درشقُإِ فًّ َ ،تظيّ درع بحن َدرقهف بُدس ٕ دضهو يج درُي بّوٕ درعكفريِوَٕ .كول
ذر و ِ

ووص دهلُِووٕ درّ هّووٕ دضهفعخووٕ َدضعشوو قٕ َهقوول هً و نشووخٕ ووزَسٔ رلًُِووٕ

درُي بَّٕ .ووا كو ى ذرو يوُ درشوبا فووْ تأِّوا دركوثري وو صبهوْ دضق يوا درقل ّوٕ
درُي بّٕ َ و درش سٕ َرن ٘ د١حزد رلقاَدى درشقُآ; ١نًم فةاَد يوُِعًم درّ هّوٕ
َوػووبذ َٟٝيووم رلبِ و درشووقُآ وكثووب ووو ًَٟٙووم رلووّ وَ .سووُحن م و َ تعب و ذر و
درقاَدى ه وّ م درثُسٔ درّ هّٕ َحعٖ درُّم.
 اٌؼاللاخ اٌطؼىدَح إٌُُّح:ي تكووو درق٠و و د درشووقُإِ درّ هّووٕ ن٠و و د ووُدس طبّقّووٕ نلووٖ د٥طوو٠اَ ،المن و
ك نت ن٠و د فًّ دركثري و درعشلط َدهلّ هوٕ وو دؾو س درغو نلوٖ دؾو س درفةوري
ٛٚ

العدواى الظعىدي على الهىًح الىطًٌح الٌهًٌح

َق َروووٕ ٥صـوو نٌ بكووول درُسوو ٙلَ ،صؼُػوو ً بقوووا لوو ح درشوووقُإِ  -مبشوو نأ
ببِ نّٕ  -فوْ دحع ٠وسدضٍ ميهّٕ فوْ نشري َلوبدى َ ّوزدى نو م 1934مَ .ي تهعوٌ٭
درشقُإِ فوْ دروّ و بو حع ٠تلو دضهو طق ،بول ظلوت تع لو اد ٙو ً موُ درعًو م

دض

دضزِا و د١سدؿْ ََؿ د١سدؿْ درّ ّهٕ ب رك ل ؼت يّ هعً َِ ،كفووْ وى نقلوم
وى دضل نبادرقزِز بو سقُا كو ى ووا ونلوو نوو وّو م مملكعوٌ فووْ  22سوبع
1932م اَى وى ِ٨قِّّو هل حاَادً١ ،ى طًّعٌ  ٟتزد

فعُحٕ رةـم دضزِا وو د١سدؿوْ

دم و َسَٔ ،صؼُػ و ً درّ هّووٕ هً و  ،فةووا ك و ى ِ
درّ هّٕ درشلّبٕ َط ص يُِعً درُطهّٕ َالباد

نو م

ووذ رةـووم "َدسووعّق

د١سدؿووْ

ُدطهًّ ظهشّٕ َط ب َ ظ نب دنع ٘

غري هشّعًم َط بقًم َ ظ نب دنع ًٙم درّ هّٕ وبل َؿ ص ٕ تُس سقُإِ اِوأ
الولّ ّٕ َسّ سّٕ الرد٘

تبةٖ و دركّ ى درّ

").)1

و دضقلُم َدضعُدتب راٗ كل مي وى دضل نبا درقزِز بو سقُا ك ى وا مج وَٟاٍ
وبل ُتوٌ نو م 1953مَ ،وَػو يم وو " :ً٠ٙالى صريكوم َطوبكم وو دروّ و"َ ،نهوا
دسعفشب دَٟ١ا د ١ن ٬و تقهّوٌ نب ستوٌ درشو بةٕ ،سا نلوًّم بؼوبِذ درةوُ " :صريكوم
فوْ وذٗ درّ و َطبكم فوْ سص َ ،"ٌٙيْ درُػّٕ دريت طبةً د١به ٘ ع دفريي حعوٖ
درّووُمَ .وووا و ٘د درفبػووٕ دضه سووبٕ رعهفّ و تل و درُػووّٕ بقووا وّ و م ثووُسٔ  26سووبع
1962مَ ،يْ درثُسٔ دريت ي تكو ؿ و حشو ب د درشوقُإِ ،فةوا ص فوت وو دنعةو
ناَٗ درثُسٔ َدؾ ًُسِٕ الرًّ بفقل دؾُدس ،فُوفت بكل و متلو

و د ٥و م ق وا

درباس رّص حب ً فوْ بّت محّا دراِو َركو كبيو ً فووْ درثوُسٔ َصُفو ً وو دؾ ًُسِوٕ
ََوُف ً ؿا دضظبَ درةُ ْ دره ػبٓ در ٓ تزن ٌ دربّٙص مج نبادره ػب.
ك ى درعاصل دضؼبٓ مبث بوٕ دربٙوٕ درويت تهفشوت وو ص٠هلو درثوُسٔ فووْ وِ ًو دَ١س
َدسووع

النة ذي و ووو ووُد قةووق ،فةووا "ونة و درعوواصل دضؼووبٓ دؾ ًُسِووٕ درقببّووٕ

درّ ّهٕ و يزميٕ سبِقٕ قع لٕ نلٖ ِا درةب ٙول فووْ درظو

 ،ك و وى توُفب دروانم

دضؼبٓ درقشكبٓ َدرشّ سْ فوْ درّ و س نا فووْ وكعوُبب 1963نلوٖ بوا٘ درهـو
ؿووا ببِ نّ و فوووْ درووّ و دؾهووُبَْ ،ك نووت ي و ٍ يووْ درعووأثريدد د٥ه بّووٕ رلشّ سووٕ

ٔ -زلمد علي الشهاري ،معالم سياسة العدوان السعودية تجاه اليمن ،بًنوت ،دار الفارا  ( ،د .ت ،).ص ٗٗ.
ٛٛ

دره ػووبِٕ"( .)1حّووث ث٬وول درووانم دضؼووبٓ ب رهشووبٕ رلثووُسٔ بّـووٕ درةبوو ى دروويت س ٬خووت
دَ١ؿ رؼ ح درثُسٔ ؿا و َوفُد ؿاي َ ،تل دؿةّةٕ ِ ٟهكبيو الٟ

حوا وَ

يل ي ِةبو ت سِخ درثُسٔ ،فةا "ك نت درةُٗ َدركعل درشّ سّٕ فوْ دروّ و وبول 26
سبع

وؿقف و وى ت٨ةام نلٖ تفيري درثُسٔ اَى درقُى َدرعأِّا دؾب س در ٓ ِأتْ و

درة يبٔ .فل َؿقت درة يبٔ ثةلً فوْ كعلٕٮ دط أنت رثُسِعً ك نوت درثوُسٔ ،فق ول
دررت ّذ درع سىْ َسبا درهةلٕ درك ٗ المن ك نت درة يبٔ"(.)2
رةا فً ت درشقُإِ وى درعاصل دضؼبٓ رؼ ح درثُسٔ درّ هّوٕ المنو يوُ ُ وٌ وس سو ً
ؿاي َ ،وى تل درثُسٔ تشعًاحن درهع م دضلكوْ فووْ دربِو ض فووْ بحلوٕ٭ ت رّوٕ ك و
دسعًافعٌ فووْ ػوهق ٘ وََ ،ًٟبواود هو ذرو درّوُم بحلوٕ اِوأ فووْ درق٠وو د بو
درشقُإِ َدروّ و١ ،ى تلو درثوُسٔ ي تكوو رعقيوا درهعو م درشوقُآ ب بّقوٕ دؿو ،
فً د درهع م ِقع ا فوْ بة َ ٌٙدسعةبدسٍ نلٖ بة ٘ َدسعةبدس دراَ دم َسَٔ ،وٓ ُ ٕ
ثُسِٕ وَ تغّريِٕ فوْ درواَ دمو َسٔ روٌ سوُحن توٞثب نلّوٌ حع و ً .فةوا كعوا درؼخفووْ
درفبنشْ دضظًُس آن دك (  .سَنآ) ُؿخ ً حةّةٕ درؼبد دضؼبٓ درشقُآ َدضه
د٥ولّ ووْ دضعووُتب در و ٓ ػ و حا درةـووّٕ درّ هّووٕ ،و و " :ً٠ٙتع ّووز د١ر ووٕ درّ هّووٕ مبّووزٔ
نيّبووٕ َ ايظووٕ تع ثوول بعخ ًّ و قّ ًو دـو ؾ; فلووم تقووا د١ر ووٕ ادصلّووٕ بةوواس و
وػووبخت ور ووٕ نببّووٕ فوووْ درووّ وَ ،وػووبذ درووّ و شووبح ً رؼووبد فبِووا رلعةووام ؿووا
درب قّٕ َفة ً رل ؼ لخ د دٟطرتدكّٕ درقببّٕ"(.)3
ك ى يه ك حةّةٕ وغفلً درقاِا و درادسس رلاَس درشقُآ فوْ درّ و صو ٠فورتٔ
درشوعّهّ د وو درةوبى دض ؿوَْ ،يوْ وى" :درشووقُاِ  ٟوو سبُى ثوُسٔ دروّ و وو و وول
نبا دره ػب و ك ِة َك ِبِواَى وى ِةو وو بول وو سبُى درثوُسٔ وو و ول درثوُسٔ
نفشووً  ،مح ِووًٕ رُ ووُايم َافقوو ً ـ ووب د عوووادا درثووُسَٔ ،دروووّ و يووْ دربلوووا دحملعوو
ٔ -فرد ىاليداي" ،الثورة والثورة المضادة"؛ ثورة  ٕٙسبتمبر :دراسات وشهادات للتاريخ ،صنعاء ،مركز الدراسات والبحوث،
طٜٕٔٔٛ ،م ،صٓ.ٛ

ٕ -عبدالر٘نن اإلريا  ،مذكرات الرئيس القاضي عبدالرحمن اإلرياني (ج ٕ) ،القاىرة ،مطابع اذلي ة ادلصرية العامة للكتاب ،ط
ٕٖٔٓٔ ،م ،ص.ٜٛ

ٖ -إيلينا جلوبوفسكايا ،التطور السياسي للجمهورية العربية اليمنية( ،ترٗنة :زلمد علي البحر) ،صنعاء ،مركز الدراسات
والبحوث اليمين ،ط ٜٜٔٔٗ ،م ،ص ٘ٗ.
ٜٛ

العدواى الظعىدي على الهىًح الىطًٌح الٌهًٌح

ب رشقُإِ دحعك ك ً كبريدً ونعم و وٓ اَرٕ نببّوٕ وصوبٗ")َ .)1ووا ك نوت دؿيوٕ
درشقُإِ ب رُوُحن ؿا ثُسٔ سبع

يْ دراف نو درظبنّٕ فووْ دروّ و َاس٘ د١ص و س

دض سكشّٕ نو دؾزِبٔ درقببّٕ درة ا ٕ و دؾهُ درّ
فوووْ درُوووت دؿ ؿووب ،فعل و يووْ د١سووب

َ .كأى درع سِخ ِ٨قّا نفشوٌ

نفشووً دروويت و و م نلًّ و ؼ و رف درقوواَدى

درشقُآ د ١بِكْ ؿوا ثوُسٔ  21سوبع  :درواف نوو درظوبنّٕ فووْ دروّ و َق سبوٕ
دـ ب درف سسْ َ هقٌ و درعُس فوْ دؾزِبٔ درقببّٕ.
ك ى درعاصل درشقُآ فوْ درّ و الب ى ثُسٔ  26سبع

1962م وا دؽ نأ وطك

هً :
-

تةاِم درانم دض آ َدرقشكبٓ َدرشّ سْ رلةُٗ دضلكّٕ دضعُد أ نلٖ دؿاَا
درشقُإِ فوْ ق فع د أس َدؾُحن َػقأ.

-

تظكّل ناا و ف٭با دضبتزوٕ درقشوكبِٕ دضاسبوٕ َدضشولخٕ تشولّخ ً ّوادً ؼوت
وّ أ ص د٘ و نا متعقُد بكف ٘ٔ َص ٔ ع ّزٔ فوْ السة ط درثُسدد فوْ كعلف
بلادى درق ي درث رث َ ،و وطًبيم دضبتزا درفبنشْ (بُ اِه س).

-

درانم د٥ن ْ ٠درُدس

و صَ ٠س ٙل د٥ن٠م درشقُإِ دضخعلفَٕ ،درويت رقبوت

اَسدً ص ووريدً فوووْ تـوولّل َس و ٙل د٥نوو٠م درقببّووٕ درق ضّووٕ نووو طبِووق نةوول وصب و س
ف كٕ نو ؤُ دضلكوّ َدنعؼو سدتًم َدررتاِوا دروادٙم بوأنًم بو تُد نلوٖ وبوُد
اِهٕ ػهق ٘ ٟوعخ ً َِ ،عكبس ي د درشوّه سُِ فووْ درقواَدى درشوقُآ دروبديو
نلٖ درّ و.
وو و وول دسوعق أ درشوول ٕ،

بواو دروانم درشووقُآ رل لكوّ رلق ول ؿووا دؾ ًوُسِ

َدسوع تت درشوول ٕ درشووقُإِ فووْ ان ًو رل لكووّ فبػواد ِ٠و دربِو ٟد رووانم
وب ٙوول مشو درووّ وَ ،وغووبد درق و درّ هووّ دضةووّ

فوووْ درشووقُإِ بو ٟنبدط فوووْ

دؾووّع دضلكووْ دضةو َم رلعغووّري َو زرووت هلووم درق ِو َدطوورتد ؿو ٙب درقاِووا ووهًم،
ك و ت ب ضة بل بعي ّا ممعلك د دؿكُ ٕ درّ هّٕ فوْ دربهُك درشقُإِ.
ك نت ط ٙ٠دؾّع دضؼبٓ وا َػلت فق ً٠الس درّ و فوْ  28سوبع
بقا ُِ

و وّ م درثُسَٔ ،باود تل درةُدد فوْ ٠حةٕ فلُ دضلكّ در ٓ ؾوأَد

ٔ -عبدادللا الطيب ،نكسة الثورة ،الكويس ،دار القلم ،ط ٜٜٔٔٓ ،م ،ص .ٛٙ
ٜٓ

1962م ،وٓ

الس درشقُإَِ .يك د ؼُرت درّ و شبح ً رلؼبد د٥ولّ وْ بو
ف رؼبد

ؼوب َدرشوقُإِ،

بَس درُوت ي ِقا ميهّ ً ص رؼ ً َالمن وػوبذ ؼوبِ ً سوقُاِ ًَ ،ووا واٗ

ذر و روواصُ درووّ و فوووْ حووب ويلّووٕ ب رُك رووٕ افقووت فًّ و درشووقُإِ دض و َدرشوو٠ح
رل لكّ َ ،وا ت ؼب دض َدرش٠ح َدؾهُا رلي ًُسِ َ .فوْ نً ِٕ دض حن واسك
دؾ ّ بقا فُدد دَ١دى وى تل دؿب دنعؼبد ١طخ ؾ َي تهعؼب ضب اَ ٜويادحن
درثووُسٔ .واسك درثووُدس ذروو وَ ي ِوواسكُد ،فكث٨ووب درةوو أ َولّووت درثووُسٔ ووو ك وو ووو
در اَنووْ (سمحووٌ دهلل) .رةووا ك و ى بقووض درثووُدس ِووبٗ وى دروواَس دضؼووبٓ فوووْ درووّ و ي
ِكووووو ص رؼووو ً رُ ووووٌ درثووووُسٔ َالمنووو درغ ِووووٕ دؿةّةّووووٕ هووووٌ يووووُ تشووووُِٕ رلخشووو ب د
دؾُّسّ سّٕ ب

ؼب َدرشقُإَِ ،درُسّلٕ يُ انم درثُسٔ َدرغ ِٕ يُ تؼواِب درثوُسٔ

الس دربِ ضَ .فًم درقاِا و درثُدس ذر بقا فورتٔ ،فقهوا دنقةوا دضوٞمتب دضُسو فووْ
حووبض فوووْ  26نووُف

1965مَ ،در و ٓ ؿ وم ٬دركووثري ووو درظخؼووّ د ووو دؾ و نب

دؾ ًووُسٓ َدضلكووْ ببن ِووٕ ؼووبِٕ سووقُإِ ،وو د١سووع ذ ق ووا ومحووا نق و ى فوووْ
كبدتٌ نو ذرو دضوٞمتب َ" :واد ن و ٘٠رلشوقُإِ َن و ٘٠ضؼوب َي و وا ن و٘٠
رلّ و"(.)1
 دخىي اٌطؼىدَح ِٓ تىاتح ٔ 5ىفّرب:تعفق درقاِا و دراسدس د درع سىّٕ دريت ته َرت ت سِخ درثُسٔ درّ هّوٕ نلوٖ وى دنةو٠
 5نُف

1967م ث٬ل سةُط ً رثُسٔ  26سبع

فوْ ذر درشةُط وى ثُدس سبع
َدؿخٕ دضق ي تشعيّا ر

َدنة٠بو ً نلوٖ ب اًٙو درشوعَٕ ،درشوبا

َو اتً ي ِظكلُد حزب ً سّ سّ ً ميعل وِاُِرُ ّٕ

ُح د دؾ يري درقبِـٕ دريت سو ناد درثوُسٔ .كول ذرو

ِق وى وّ أ درثُسٔ ظلت باَى تهعّم سّ سْ ُِحا ص يمَ ،درـب ط در ِو وطقلُد
فعّل درثُسٔ ي ِع كهُد و دحمل فعٕ نلٖ دؿا د١انٖ وو َحواتًم هو دِ١و م دَ١س
رةّ ً َ ،ق َٟتًم مج مشلًم و اِا ب ٘د ب رفظل ك ِعـذ فوْ درقاِوا وو
درُث ٙق دريت نظبد ٞصبدً(.)2
ٔ -أ٘ند زلمد نعمان ،مذكرات أحمد محمد نعمان ،صنعاء ،ادلعهد الفرنسي لآل ار والعلوم االجتماعية ،ط ٕٔٓٓٗ ،م،
صٓٔٔ.
ٕ -زلمد علي الشهاري ،طريق الثورة والوحدة اليمنية ،بًنوت ،دار الفارا  ،ط ٜٔٔٛٚ ،م ،ص .ٙٙ
ٜٔ

العدواى الظعىدي على الهىًح الىطًٌح الٌهًٌح

رةووا دسووع نت درشووقُإِ وى تلعووف نلووٖ درهعو م دؾ ًووُسٓ ووو صوو ٠ذرو دٟنةوو٠
در ٓ ث٬ل بادِٕ درعا٬صل درشقُآ دضب طب فوْ درشّ سٕ درّ هَّٕ ،ذر

وو صو ٠بقوض

ظ و ٙخ درةب ٙوول َدرة و أ درقشووكبِ َبقووض درش سووٕ در و ِو ون ووعًم درشووقُإِ دض و
َدرهفووُذ َون ُيو فوووْ دضة بوول حبِووٕ درعوواصل فوووْ درظووَٞى درشّ سووّٕ درّ هّووٕ درادصلّووٕ
َدـ س ّووٕ ،رةووا "مووٖ دنةوو ٠نووُف

درُ ووٍُ دؾ ًُسِووٕ دحمل سبووَٕ ،وبوواٗ دملووص

دؾ ًُسٓ دٟنعاد دضهظُا سوقُاِ ً"(َ .)1دٟنعواد دضهظوُا سوقُاِ ً يوُ درقوُأ ؿو هّ ً
الس درهع و م دضلكووْ دضووانُم سووقُاِ ًَ ،ركووو رووّص ووو صوو ٠درُ ووٍُ دضلكّ وٕ دروويت
ان عً درشقُإِ َالمنو وو صو ٠درهعو م دؾ ًوُسٓ (طوكَ ،)ً٠بو رُ ٍُ دؾ ًُسِوٕ
دريت ح سبعً َ ،ذر نلٖ دنعب س وى وَر ٚرو ِكُنُد عً

بوًُٟٙم رلشوقُإَِ .يهو

ك و دـ ب فوْ ذر دٟنةو ٠درو ٓ و ٘ بلبو ض دؾ ًُسِوٕ (مبـو ُى سوقُآ)،
َوتوووٖ مبـوو ُى د٥

وووٕ (ب رلبوو ض درةبلوووْ)َِ ،كفووووْ وى نقلوووم وى ذروو دٟنةووو ٠مت

درعخ ّط رٌ فوْ هز درظّخ نبادهلل د١محب َفوْ غبفٕ نُ ٌ وِـ ً  -عشا و
فوْ

دكبدتٌ" :ف ؿبكٕ و ت و بوّيتَ ،رن ٝنو َوسو ت ته َآب ٝنو ص

و٘

وُد هلو

فوْ غبفٕ نُ ْ َب تُد نهوآَ ،ونو وحوا دروادفق رلخبكوَٕ ،ي وكوو وحوبؾ نلوٖ
هؼا سمسْ"(.)2
رةوووا منوووت تلووو درق٠ووووٕ َتُثةوووت بو و درشوووقُإِ َدرهعووو م دؾ ًوووُسٓ وَ بووو ١حبٗ
دؾ ًُسِ در ٓ نف َد دنة 5 ٠نُف  ،بقوا يزميوٕ درةوُٗ درّشو سِٕ فووْ وغشو ص
ن م 1968م ممثلًٕ فوْ نبا دربوّا نبا درُي

َسف وٌ ،فبًزميٕ تل درةوُٗ درّشو سِٕ

سود درشقُإِ ونٌ وا "رد طبذ دض سكشوّٕ ،فو نعًزد درشوقُإِ درفبػوٕ َنوزرد وو
دتؼ ٟتً

دضظ ٙخ َدرُ ً ٘ َدرةوُٗ دضق اِوٕ رلّشو س وو د٥صوُدى دضشول

َ ،بواود

فوووْ ووا شووُس ن٠و تً و و كعلووف تل و درف ٚو دَ ،وووا سسووخ ؿووبَسٔ تهظووّط ذر و
دٟػ ٍ فوْ درشّ سٕ درشقُإِ دسعّ ٘٠دؾبًٕ درةُ ّٕ درّش سِٕ نلٖ درشل ٕ فوْ نواى

ٔ -عبداهلل الربدو  ،الثقافة والثورة في اليمن ،دمشق ،مطبعة الكاتب العر  ،ط ٜٜٔٔم ،ص ٕ.ٚ

ٕ -عبداهلل بن حسٌن األ٘نر ،مذكرات الشيخ عبداهلل :قضايا ومواقف ،صنعاء ،اآلفاق للطباعة ،ط ٕٔٓٓٚ ،م ،ص .ٖٜٔ
ٕٜ

نوو م 1969مَ ،كوو ى ذروو وحووا د١سووب

دروويت نيلووت بوو نرتدحن درشووقُإِ ب رهعوو م

دؾ ًُسٓ در ٓ ك نت تأ ل وى و ل دسم دؾ ًُسِٕ د٥س.)1(ّٕ ٠
ي تعُوف درق لّ د دؿببّٕ فوْ دؾ ًُسِٕ درقببّٕ درّ هّٕ ال ٟفووْ وَدسوط وببِول نو م
1970مَ ،ذرو بقووا دٟتفو ا در و ٓ مت صوو٠

ووٞمتب درة ووٕ د٥سوو ّٕ ٠فوووْ اِهووٕ ووأ

َدر ٓ ان روٌ دضلو درشوقُآ ،حّوث درعةوٖ دضلو فّؼول بوبّٙص َفوا دروّ و (قشوو
درقّ ) فوْ  28سض 1970مَ ،مت دٟتف ا نلٖ مجلٕ و ُس هً نُأ بقوض دضلكوّ
الس دؿكم و ناد ن ٙلٕ محّا دراِو و َي د

حؼل ب رفقل حّث وؿ فت دؿكُ وٕ

درّ هّووٕ  18ةقووادً رل لكووّ فوووْ فلووص درظووُسَٗ ،واصلووت سووعٕ ووو دضلكووّ فوووْ
دؿكُ ووٕ .ك نووت درشووقُإِ تًوواحن ووو َسد٘ ذرو الس "الطووق س درةووُٗ دروويت و تلووت و
دضلكّووٕ ونً و ي تعخوول نووهًم َونً و  ٟردرووت تعقًووا ؼ و ؿًم ،ك و ت٨ظ وق٭ب درهع و م
دؾ ًُسٓ ونً متل وَسدا ؿغط ادصل درهع م دؾاِا َبُدس عًم سُحن تظ سك فووْ
سسووم دٟػ و ٍ دؾاِوواَ .ك نووت ي و ٍ دـ وؤُ وَ تووبَِض رلخكُ ووٕ درّ هّووٕ بةبووُ
ظ سكٕ د١سبٔ درشقُإِ فوْ درةبدس درشّ سْ درّ

"(.)2

رةا ك ى دتف ا أ ظ ً َٞبكول و ؼ لوٌ دركل وٕ وو قهوٖ" ،فةوا فوعذ دربو
نلوووٖ ؼوووبدنٌّ رعغلغووول درهفوووُذ درب قوووْ درشوووقُآ الس دروووّ و ،فـو و ً٠نوووو درهفوووُذ
دٟسعق سَٓ ،دؽو درهفوُذ درشوقُآ ب رو دد طوكل ييوُم نو م نلوٖ كول دمو ٟد
درشّ سووّٕ َدض رّووٕ َدٟوعؼوو إِ َدرقشووكبِٕ َدرثة فّووٕ َدررتبُِووٕ َد٥نّ ٠ووٕ بًوواحن
ؼُِوول دراَرووٕ كلوووً الس ٨ووبمٍ توو ب ٍ رلاَروووٕ درشووقُإَِ ،الصـوو نً وووو ثووم ٬رلًّ هوووٕ
َدرُػ ِٕ درشقُإِ").)3
بقوووا وى َػووولت درثوووُسٔ الس دحمل وووٕ درووويت دن لةوووت هًو و َ ،نووو اد دضلكّوووٕ بثّووو
دؾ ًُسِٕ ،ك ى  ٟبا ٬وى تقرتحن درشقُإِ ب رهع م دؾ ًُسٓ در ٓ سَؿعٌَ ،ي د
مت ب رفقل فوْ ُِ 23رُّ 1970مَ .دنً رت  -آن دك  -دضش نادد درشقُإِ نلوٖ دروّ و،
٬
ك دنرتفت ب رهع م دؾاِا كل و ببِ نّ َفبنشو فووْ د١سوبُ نفشوٌ ،ت٠ي و

ٔ -أمٌن أبو زيد ،الوىابية وخطرىا على مستقبل اليمن السياسي ،بًنوت ،م سسة البصا ر ،ط ٜٜٔٔٔ ،م ،صٖٗ.
ٕ -يوسف اذلاجري ،السعودية تبتلع اليمن ،لندن ،الصفاء للنشر والتوزيع ،ط ٜٔٔٛٛ ،م ،ص ٖٓ.
ٖ -زلمد علي الشهاري ،معا سياسة العدوان السعودية ْناه اليمن ،مرجع سابق ،ص .ٙٚ

ٖٜ

العدواى الظعىدي على الهىًح الىطًٌح الٌهًٌح

ط ٍ الِوبدى درو ٓ وسسول َفوادً نشوكبِ ً رعواسِا دؾوّع دروّ

َدر ّو سِو درّ هوّ ،

ك و ويوواٗ الس درووّ و حّهً و طووبكٕ تلفزُِنّووٕ ص ػووٕ)َ .)1يك و د تبهووت درشووقُإِ
طووكل دؾ ًُسِووٕ دروويت وسداتًو َدنرتفووت بًو َرووّص دؾ ًُسِووٕ دروويت ح سبعًو  ،فقلووٖ
دربغم و وى "دؾ ًُسِٕ درقببّٕ درّ ّهٕ ي تشةط دمسّ ًَ ،سغوم وى د ٙ١وٕ ي ِب قوُد
رلخكووم نً  ّٙو ً ،ف ؾ ًُسِووٕ دروويت بووبرد وصووريدً ن و م 1970م ك نووت ػووُسٔ ظووُيٕ
ؾ ًُسِٕ ن م 1962م").)2
الذد ك نت دؾ ًُسِٕ وا وـت نلٖ لكّوٕ بّوت محّوا درواِو وو بو

 26سوبع ;

فإنً وا ن لت نلٖ الن أ تاَِب لكّٕ درشقُإِ و ص ٠ن ف ٔ  5نُف َِ .كفووْ
وى نةووبو و كبدد د١سووع ذ قشووو درقووّ (وشووُى ن و ً فوووْ درب و دضعخبكووٕ)،
َكع

د١سع ذ ُِسوف دهلو بٓ (درشوقُإِ تبعلو دروّ و)َ ،كعو

درواكعُس ق وا

نلووْ درظووً سٓ (د١ط و درشووقُإِ فوووْ درووّ و) ،رهقووبحن وواٗ درعوواصل درشووقُآ فوووْ
طووَٞى دؾ ًُسِووٕ ووو صوو ٠دضظوو ٙخَ ،تاصلووً فوووْ تغووّري دؿكُ وو د َدروووُرسد٘،
َتلُوً درادٙم بقؼٖ دضش نادد رفبض سّ سعً نلٖ دؿكُ د درّ هّٕ دضعق وبٕ.
بقووا دنعًوو ٘ دؿووب د١يلّووٕ ،وُنلووو دراسووعُس فوووْ  28اِشوو

1970مَ ،مت مبُ بووٌ

تظكّل فلص طُسٗ اِا تع ع فٌّ درةب ٙل بهفُذٮ كبريَ ،وػبذ درظوّخ نبوا دهلل
د١محوب (طووّخ وبّلوٕ ح طووا) سّٙشو ً رو ر دملووصَ ،ك و يووُ قوبَحن كو ى درظووّخ
د١محووب س وول درشووقُإِ ََسوعًو رلـووغط نلووٖ دؿكووم فوووْ درووّ وَ .وووا متكووو ذرو
دملص و الؿق حن درشل ٕ دضبكزِٕ ،حّث دطورتطت درشوقُإِ وهذ دضلكوّ سوت
َردسدد فوْ دؿكُ َٕ ،تُسّ نـُِٕ فلص درظُسٗ و  45نـُدً الس  63نـُدً،
بظبط الن ٘ درو  18ةقادً دضـ فٕ رل لكوّ َ .ووا متوت دضُدفةوٕ نلوٖ تلو درظوبَط
فوْ حّهٌ.
كو ى وو دضفورتض وى تشوعخام درشوقُإِ درظخؼوّ د دضلكّوٕ كُسووٕ ؿوغط نلوٖ
دؿكُ ٕ درّ هّٕ َ شبدً تق
فـلت درعق ل

دؾ ًُسِ در ِو سود فوًّم حكو م دضشوعةبل دضةبوُر  ،رو ر ي

ٔ -يوسف اذلاجري ،مرجع سابق ،ص ٖٓ.
ٕ -فرد ىاليداي ،مرجع سابق ،ص .ٚٛ
ٜٗ

و ص٠رٌ الس درةبدس درشّ سْ درادصلْ رلّ و; "ال ٟونً

متووض فوورتٔ طُِلووٕ حعووٖ فعخووت رهفشووً ص ووُط عقوواأَ ،وو ووت ن٠و و د عّهووٕ و
كثري و درظخؼّ دَ ،فوْ درُووت نفشوٌ ؽلوت نوو حلفو ٘ د ١وص وو دضلكوّ ").)1
َوا تظكلت درُردسٔ دَ١س فوْ ظل دراسعُس بب ٙسٕ ومحا ق ا نق ى در ٓ دسعة
ك ى ِأص ٍ طوُّ درةب ٙول (دضوانُ

بقا ث٠ثٕ وطًب َنؼف بشبا

سوقُاِ ً) وو

ّزدنّووٕ دراَرووٕ دروويت ك نووت تق و نْ ووو درقيووز دؿ و ا ،فق و ا حشووو درق ووبٓ (دضووُدرْ
رلشقُإِ) الس س ٙسٕ درُرسد٘ َؿم الس َردستٌ نبا دهلل د١ػهج َرِبدً رلخ س ّٕ عشوا
طلا َسغبٕ دض لكٕ درشقُإِ.
رةوووا ورةوووت درشوووقُإِ بثةلوووً دركوووبري فووووْ دروووّ و درظو و رّٕ بقوووا دنرتدفًو و ب رهعو و م
دؾ ًووُسَٓ ،ونفةووت د ١ووُد در ٙلووٕ نلووٖ درُ ووٍُ دضِٞووأ هل و َدضق سؿووٕ رلُحووأ و
دؾهووُ  ،حّووث سديهووت درشووقُإِ ب راس ووٕ دَ١س " ووو بادِووٕ ص عً و ن و م  70دهل افووٕ
ٟحعُد٘ درةبدس درشّ سْ درّ

 ،نلٖ دضشو نادد َدرةوبَض دٟوعؼو إِ ،فُوفوت و

دؿكُ ٕ درّ هّٕ َوغواوت نلًّو َصؼؼوت ضّزدنّعًو شو نأ رّوٕ قواَأ رداد
سهٕ بقا سهٕ"(.)2
واسكت درشقُإِ وى درعبقّٕ دٟوعؼ إِ تٞآ حع و ً الس درعبقّوٕ درشّ سوَّٕ ،يو د و
فقلعٌ

دؿكُ د درّ هّٕ دضعق وبٕ َ

ت ٕ  -وى ن٠وٕ درشقُإِ

وو و

درش سٕ وِـ ً َ .ميكوو درةوُ  -ب

أنّهوٕ

دؿكوم فووْ دروّ و دستًهوت ب بّقوٕ َ ًوٕ نعوب

دؿكُ ووٕ فوووْ ػووهق ٘ ػو ٍ وـووّٕ درُحووأ و دؾهووُ  ،ب ٥ؿو فٕ الس ووُدوفًم ووو
دتف وّٕ در ٙف 1934م .فة ت درشوقُإِ نو واَدتًو فووْ دروّ و  -حّهًو  -بعشوبِا
الطوو نٕ فووووْ ػوووهق ٘ وى دربِو و ض تقعو و طوووبا قشوووو درقوووّ طوووبط ً شوووبة ً رعةووواِم
دضش نادد دٟوعؼ إِ الس درّ وَ ،ب رفقل متت الو رٕ قشو درقّ
فوْ  28سبع
درعة و س

و س ٙسٕ دروُرسد٘

1972م ،رّص بشبا نام دركف ٘ٔ َركو ك ى درشبا دؿةّةوْ يوُ

و درظ و ب دؾهووُبْ بقّووادً نووو دربغبووٕ درشووقُإَِ .ن٨ووِّّو ك نووٌ نبووا دهلل

دؿيوبٓ وو دضظوًُس بةببوٌ َن٠و تووٌ و درشوقُإِ وو َدرو ٓ مجّوا كول دـ وُدد مووُ
درُحأَ ،ي واث فوْ نًاٍ وٓ تةام ِ كب فوْ دػ ٍ الن اتً  ،ك مجّا كل
ٔ -أمٌن أبو زيد ،مرجع سابق ،ص .ٖٙ
ٕ -المرجع السابق ،ص .ٖٚ

ٜ٘

العدواى الظعىدي على الهىًح الىطًٌح الٌهًٌح

ت٬وم دٟتفو ا نلّووٌ بظوأنً فوووْ درةو يبٔ َطووبدبلصَ .بقوا وطووًب فةوط ووو تقّّهوٌ َدفةووت
درشقُإِ نلٖ اف دضش نادد الس دربه دضبكزٓ درّ

رانم نيز دضّزدنّٕ درّ هّٕ.

 ادلؼاهذ اٌؼٍُّح اٌىهاتُح واٌؼذواْ ادلثاشر ػًٍ اذلىَح إٌُُّح:نها فظلت درشقُإِ فوْ قل درهع م درشّ سوْ فووْ دروّ و نشوخٕ طبوق د١ػول وو
درهعو م درشّ سووْ درشووقُآ بقوا وّو م دؾ ًُسِووٕ ،وسداد درةـو ٘ نلووٖ دهلُِووٕ درُطهّووٕ
درّ هّٕ بظكلٍ ب طب و ص ٠الو ٕ دضق يا درقل ّوَٕ ،ذرو ركوْ ػقول وو دروّ و
نشووخٕ َي بّووٕ ووو درهع و م درشووقُآ فّشووًل نلًّ و فّ و بقووا درشووّ بٔ نلووٖ درةووبدس
درشّ سْ بظكل ك لَ .وا مت هل ذر بؼاَس و نُى درعقلّم دراِ دـ ؾ بإنظو ٘
(دهلّ ٕٚدرق ٕ رل ق يا درقل ّٕ) درو ٓ ث٬ول الطو سدً ُدرِو ً رلعقلوّم درقو مَ ،ووا تبهوٖ ذرو
درةوو نُى  -آنوو دك  -سٙوووّص دروووُرسد٘ دضقوووبَحن بةببوووٌ وووو مج نوووٕ د٥صوووُدى (نبوووا دهلل
دؿيبٓ) بقوا تُرّوٌ دضهؼوا فووْ  28سوبع

1972م َ ،وو ث٬وم مت دربوا٘ بعظوّّا وَس

تل دضق يا فووْ وَدصوب ذرو درقو م نلوٖ ِوا درة ؿوْ وّوْ ر وف درفشوّ٬ل فووْ ه ةوٕ
( شُس صُٟى) دضقبَفوٕ بًُٟٙو دض لوق رل و يا درزِوآ حّهًو َ ،ووا تُروت درشوقُإِ
متُِل َػًّز تل دضق يا بكل

ِلزم َ هً الن و ٘ در و ٠سوكه ً ف نّ٬و ً طو ً٠

د١كول َدرظووب َكو د سَدتووا طوًبِٕ تظوويّق ً هلووم ر٠رعخو ا بًو َ .ووا تبه٬ووت دضق يووا
درقل ّٕ هًي ً َي بّو ً ػوبف ً ق اِو ً ر٢فكو س درزِاِوٕ َدرظو فقّٕ َدرؼوُفّٕ َدرُطهّوٕ
َدرةُ ّووٕ َدرّش و سَِٕ ،و ووت درشووقُإِ صوو ٠درفوورتٔ (1973م 1974 -م) بإسس و 22
قل ً سوقُاِ ً الس دروّ وَ ،ذرو بوبغم ح عًو دضلخ٬وٕ  -آنو دك  -رلكو اس درعقلّ وْ،
َدسعةاد ً دٟ٣حن هًم و دراَ درقببّٕ الس ادسسً  ،ك
دسوعةادم كووُداس د٥صووُدى دضشوول
نووا كووُداس د٥صووُدى دضشوول

ُرت درشوقُإِ وِـو ً

ووو ؼوب َسووُسِٕ رلعوواسِص فوووْ تلو دضق يووا الس
درّ هووّ َ ،ك نووت بو ر تًوواحن الس نظووب د١فكو س

درُي بّووٕ بأِ و آ غووري سووقُإِ (ميهّووٕ َنببّووٕ) ،حّووث ك نووت دضق يووا ؼووت الطووبدحن
نه ػووب د٥صووُدى دضشوول

ٜٙ

نلًّوو الادسًٔ َتاسِشوو ًَ ،ذروو فوووْ ظوول َدووو وى "حبكووٕ

د٥صُدى فوْ درّ و َصؼُػ ً فووْ فورتٔ درشوبقّهّ د ،طوًاد طغّو ى دضكّوُى درشلفووْ
نلًّ "(.)1
فوووْ تلوو درفوورتٔ َ وو بقوواي مت تقووّ د٥صووُدنْ (نبووا دضلوو در ّووا) َرِووبدً رلرتبّووٕ
َدرعقلّم ،حّث و م بإحادث تغوّريدد ةؼوُأ َ عُدرّوٕ فووْ دضهو يج ،الذ دسوعبقا هًو
دضه و يج دراسدسووّٕ دروويت تغ و ٓ د١فك و س درُطهّووٕ َدرةُ ّووٕ ووو َدضعووأثبٔ بهعوو م درعقلووّم
دضؼووبٓ وو َدسووعباهل مبهو يج َي بّووٕ ػووبفٕ تووعًيم نلووٖ درؼووُفّٕ درظو فقّٕ َتؼووفًم
بق٨بٯوو ا درةبووُسَ ،تؼووف دضوو يا درزِووآ بوو ربَدفضَ" ،فوووْ صووطٮ ووُدرٍ هلوو ٍ دهلي ووٕ
درشووقُإِ درظ و لٕ دروويت وطبةووت بً و درب قّووٕ درشووقُإِ ََ١

ووبٔ فوووْ حّ و ٔ درووّ و

درشّ سّٕ نلٖ نهق دراَروٕ درّ هّوٕ فووْ مشو دروُطو َوفةواتً دسوعة٠هل َدنعب سيو ،
فإنً ن لوت نلوٖ نظوب و يبً درُيو بْ درو ٓ كو ى اد ٙو ً دربدِوٕ درويت ِعخوبك ؼعًو
درهفووُذ درشووقُآ درعُسووقْ فوووْ دؾزِووبٔ درقببّووٕ هو وّو م دراَرووٕ درشووقُإِ دَ١س"(.)2
َيك د وسداد وى تعخبك فوْ درّ و وِـ ً ؼت سدِوٕ درواِو َ وو صو ٠نظوب درُي بّوٕ
ب طلبٕ دضادسضَ ،ووا كو ى دضظوي د١كو ٥نظو ٘ تلو دضق يوا يوُ (نبوا دهلل بوو
حش د١محب) س ٨ل درشقُإِ َذسدنً د١ميو فوْ درّ وَ ،در ٓ دنع فوْ

كبدتوٌ

وى النظ ٘ي ك ى  -نلٖ حوا وُروٌ  -بغوبض تُحّوا دّ ١و نلوٖ نًوجٍ َدحوا يوُ نًوج
دٟنعاد َدرُس ّٕ و و ل ة َ ٕ د١فك س دريت تأتّه و ص سج درّ و َؼ ل و نلوٖ
حووا رن ووٌ وو ت بفو ً طووّقّ ً وَ ػووُفّ ً وَ ِشو سِ ً ،ك و دنعو النظو ٘ تلو دضق يووا ووو
هيزدد درثُسٔ َدؾ ًُسِٕ دريت  ٟهُر دضش ض بً (.)3
رقوول ووو دضٞكووا وى درشووقُإِ ي تكووو تشووع ّ دؿؼووُ نلووٖ ُدفةووٕ دؿكُ ووٕ
درّ هّووٕ بإنظوو ٘ تلوو دضق يووا رووُ َ ٟووُا نبووا دهلل دؿيووبٓ (سٙووّص درووُرسد٘ دضفّـوول
راًِ )َ ،در ٓ بو رغ كوثريدً فووْ الرةو ٘ بو٠اٍ فووْ د١حـو ى درشوقُإِ الس اس وٕ افقوت
ب ربّٙص د٥سِ نْ الس نفوْ نفشٌ الس سوُسِٕ فووْ وغشو ص نو م 1973م دحعي و ً نلوٖ
سّ س و د دؿيووبٓ دضانُ ووٕ ووو درظووّخ نبووا دهلل بووو حش و (سٙووّص فلووص درظووُسٗ
ٔ -عبللد القللوي حسللان" ،الحركررة اإلسررالمية فرري الرريمن :التجمررع اليمنرري ل" ررالح نمو ج راً" ،ادلسللتقبل العللر  ،بللًنوت ،مركللز
دراسات الوحدة العربية ،العدد ( ،)ٕٗٚسبتمرب ٕٗٔٓم ،ص .ٗٛ

ٕ -زلمد علي الشهاري ،معا سياسة العدوان السعودية ْناه اليمن ،مرجع سابق ،ص .ٙٚ
ٖ -عبداهلل بن حسٌن ،مرجع سابق ،ص .ٖٜٔ

ٜٚ
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آنو دك) ،الذ كو ى ن ر و ً  -حّهًو  -نلووٖ تةوواِم دسووعة رعٌ َدرعخلووْ نووو درشوول ٕ رووُٟ
درـغُط دريت تقبض هل  ،فق ا بقواي الس دروّ و فووْ سوبع

وو درقو م نفشوٌَ ،متوت

الو رٕ دؿيوبٓ فووْ ف دِوب 1974م َدسوعبادرٌ بوبّٙص َرسد٘ ووول وُد ٟٔرلشوقُإِ َيوُ
(حشو كْ)َ .وا ك نت الو رٕ دؿيبٓ و د١سب

درويت نيلوت بو نة ٠نبوادهلل

بو حش نلوٖ دروبّٙص د٥سِو نْ َدضُدفةوٕ نلوٖ البقو اٍ نوو درشول ٕ١ ،ى درشوقُإِ ي
تكو ُدفةٕ نلٖ الو رٕ دؿيبٓ در ٓ ي ِفلت و دنعة م درظوقا دروّ

 ،حّوث وعول

فوْ ببِ نّ فوْ  10وببِل 1977م نلٖ ِا وفبدا و دؾبًٕ درةُ ّٕ رعخبِب فلش
بهو ٘ ٪نلووٖ طلووا ووو دؿووز دٟطوورتدكْ درووّ
ك ى وا تقًا بة

،

َ ،ذرو ١ى درووبّٙص سو ي س٨بّو نلووْ

كل ِا متعوا الس د١سدؿوْ درّ هّوٕ -عشوا دركو٠م درو ٓ سَدٍ

رْ د١سع ذ ومحا دؿبّظْ.
 احلّذٌ وحماوٌح ئػادج اذلىَح اٌىطُٕح:َػل سّل درعاصل درشقُآ فوْ درّ و و و صو ٠ووُدٍ دره ن وٕ وو دضظو ٙخ َؿوب ط
دؾّع َبقض درش سٕ و الس دؿا در ٓ وغبا فّوٌ يُِوٕ دراَروٕ درُطهّوٕ درّ هّوٕ َكول
ِعقلق بةبدسي درشّ آ ،فك ى  ٟبا و دؿا و ذرو درعواصل درو ٓ ورغوٖ درثوُسٔ
َويادفً فوْ دٟسعةَ ٠درعخوبس وو درعبقّوٕ ١حوا; فةو م درظوًّا دؿ وآ عبكعوٌ
درعؼووخّخّٕ درووويت ونوو اد دؾ ًُسِوووٕ الس ػووهق ٘ بقوووا وى سوووبوً بقوووض دضظوو ٙخ الس
دربِ ضَ" ،تٞكا كول درو دي درع سىّوٕ وى حبكوٕ ُِنّوُ درعؼوخّخّٕ ووا ونو اد
دراَسٔ درا ُِٕ الس نبَا ثُسٔ سبع َ ،ن ا دؿ ض دؾ و يريٓ درو ٓ دتةوا ػوبّخٕ
درش و اض َدرقظووبِو ووو سووبع

ب رعووأ ج بظووكلٍ ونهووف ػووبّخٕ درث رووث نظووب ووو

ُِنُّ1974م"(.)1
رةا دسع

درظوًّا البوبديّم دؿ وآ وى ِشوعقّا دراَروٕ درويت دصع فعًو درةبّلوٕ وو

صوو ٠تق ّلووٌ ١ن و فلووص درظووُسٗ درو ٓ كو ى ِـووم فوووْ وغلبّعووٌ سٝسو ٘ درةب ٙوول
دضُدرّٕ رلشقُإَِ ،تقلّق درق ل ب راسوعُس درةبلوْ َالن٠نوٌ ح روٕ در وُدس ،ٜنلّوٌ بو ر
ِقّووا رلووّ و قهووٖ درشووّ أ دروويت فةوواتً ِووُم وى دستًووو درةووبدس درووادصلْ فوووْ ػووهق ٘ ضو
تُدف٭ق نلٌّ دربِ ض فةط َمب ِعُدفق

ؼ ؿً حعٖ رُ تق سض

ٔ -عبداهلل الربدو  ،اليمن الجمهوري ،صنعاء ،طٕٓٓٛ ،ٙم ،ص .ٗٓٛ
ٜٛ

ؼولخٕ دروّ و.

الى حبكٕ ُِ 13نُّ تقع عق ويم حبك تهو درُطهّوٕ بكول دضةو ِّص١ ،نهو وو ِوُم
دنفي سيو لكه و وبدسن و درووّ

َد علكه و ؼوورين نووو ُوووف مي و َنووو َطهّووٕ ٟ

تش َم َ ٟتهخ  ٓ١ن ػفَٕ ،ي ٍ درفرتٔ يْ وريٖ نًوُا درُطهّوٕ درّ هّوٕ د ع نّو ً
َدوعؼ اِ ً َاَرّ ً; الذ دنعةلت درّ و و ص نٕ دراَ د١ول منُدً الس ص نٕ دراَ دره ّٕ(.)1
و الى ط٧ووقب درووبّٙص دؿ ووآ غ ووُسٔ درـووغُط درشووقُإِ نلووٖ دسووعة٠رّٕ درةووبدس
َؼيّم شوأرٕ سوّ أ دروّ و نلوٖ وبدسيو  ،حعوٖ بواو ببسوم سّ سوٕ ميهّوٕ ح َروت وى
تشعةل بةبدسي َوى تبخوث هلو نوو اَس سّ سوْ بقّوادً نوو لبو
َوووا تبوواٗ ذرو

درُػو ِٕ درشوقُإِ.

ووو صوو ٠ؼيووّم واَدس بقووض دضظو ٙخ َدرةّو ادد درقشووكبَِٕ ،يووْ

د١اَدد درووويت َؿوووقعً درشوووقُإِ كظوووبط ر٠نووورتدحن ب ؾ ًُسِوووٕ َتشوووًّل َػوووُ
دضش نادد دضظبَطَٕ .وا واسك دؿ آ فّ بقوا وى دضشو نادد درشوقُإِ رلوّ و ي
تكووو ال ٟووو وبّوول ذس درب و ا فوووْ درقّووُى درّ هّووٕ ركووْ ِ ٟووبٗ درظووقا درووّ

حيووم

درهفُذ َدرعاصل درشقُآ ،وَ يْ ق َرٕ سصّؼٕ رظبد٘ دضُدوف; فك ى وى ووام نلٖ
حل ٬فلص درظُسٗ فوْ  22وكعُبب 1975مَ ،صب ت دضع يبدد درظقبّٕ توباا طوق س
( ٟطُسٗ بقا درُّم)َ ،واسكت درشوقُإِ  -حّهًو  -ونًو دضشوعًافٕ وو ذرو درق ول
صؼُػ ً وى س ٨لً (نبا دهلل بو حش د١محب) ك ى آن دك سّٙشو ً ملوص درظوُسٗ،
َوسداد وى تبقث ببس ٙل الس دؿ آ و ص ٠واَدتً نلوٖ د١سض ،فخبكوت ؿواٍ
درقاِا و درع وباددَ ،و وت  -نلوٖ فورتدد ر نّوٕ عة سبوٕ  -برتتّوا نوأ قو َٟد
دنة٠بّٕ ف طلٕ ؿاٍ تزن ً بقض دضظ ٙخ دضانُ

هً  ،باود وَس تلو دحملو َٟد

فوْ ت سِخ ُِ 13رُّ 1975مَ ،ك نت درث نّٕ فوْ ت سِخ  16وغشو ص وو درقو م نفشوٌ،
َآصب ق َرٕ دنة ٠ف طلٕ ك نت فوْ  20ف دِب 1976م.
ي تٞد٭ تل دحمل َٟد دٟنة٠بّٕ وُكْلً َ ،دسع ب دؿ آ فوْ سّ س تٌ دضشعةلٕ نوو
درشقُإَِ ،دسوع بد د١صورئ فووْ َؿو درقبدوّول و و م ظوبَنٌ درعؼوخّخْ َنزنعوٌ
دضشعةلٕ نهًو َ ،بواو دؿ وآ ِفكوب بلقوا اَس الولّ وَْ ،يوُ درواَس درو ٓ دتـوذ وو
ص ٠درة ٕ درقببّٕ دربب نّٕ دريت ان دؿ آ الس دنقة اي فوْ اِهٕ تقز فووْ و سض
1977مَ ،ؿوو ٬ت حّهًوو (دروووّ و درظوو رْ َدروووّ و دؾهوووُبْ َدرشوووُادى َدرؼوووُ

)،

ٔ -المرجع السابق ،ص  ،ٜٗٓص ٖٔٗ.
ٜٜ
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َص٨ؼؼت تل درة ٕ رلبخث فوْ و و دربخب د١محب َطَٞى درةبى د١فبِةَْ ،سفـت
درشقُإِ حـُس تل درة ٕ َدنع د فبا دنقة اي صبَ و ً رلوّ و وو ؼوت نب ٘تًو .
َوا باد ضبدويب تل درة ٕ وى دربّٙص دؿ آ وا و

طُط ً فوْ ه يـعٌ رلشقُإِ

دريت ؼعل ُوق ً وس سّ ً نلٖ دربخب د١محبَ ،ونٌ ب ر ِ٨ك ٭ول و بواوٍ فووْ دروادصل
ووو ؿووغُط د َن لّ و د البقو ا ط رووت ونؼو س درشووقُإَِ ،وى يُِعووٌ درشّ سووّٕ ػو سد
َدؿخٕ دضق ي َقاأ دـ ُدد بقّادً نهً (.)1
ركووو درشووقُإِ ي تكووو ررتؿووٖ وى تعخوواا  ٠ووذ دراَرووٕ درّ هّووٕ دضشووعةلٕ َتع ّ٬ووز
يُِعًو درشّ سووّٕ درُطهّووٕ بقّووادً نووو َػو ِعً َ ،تؼووبذ درووّ و اَرووٕ ذدد سووّ أ َذدد
وووبدس ِ ٟووأتْ ووو دربِ و ض ،فكّووف بً و َوووا سود وى دؿ ووآ و و َ وى ِلقووا اَسدً
الولّ ّ ً تبدٍ وك

و حي ٌ َوكثب بكثري وو دـ وُط درويت سس٨و ت روٌَ ،دنعو د

وى سوولُكٌ َتؼووبف تٌ بوواد ؼبسِووٕ وكثووب مم و تعخ لووٌَ ،بوواد ط ُحووٌ ط غّ و ً نلووٖ
ط ُح د د١سبٔ درشقُإِ دض ركٕ و ك تبدي تل د١سبٔ.
ون ووت دربِوو ض دَ١د ووب ١اَدتًوو فوووْ درووادصل درووّ
د٥ولّ ّٕ َ ظبَنٌ درُحآَ رلعة س

رفب لووٕ ط ُحوو د دؿ ووآ

درظ ب دؾهُبَْ ،مت هل

وسداد فوْ بادِٕ

ُِرُّ 1977م ،حّث و م درظّخ نبا دهلل د١محوب (رنوّم وبّلوٕ ح طوا) َبوانمٍ سوقُآ
بةّ أ متباٮ فعُحٍ ؿم ٬دٟ٣حن و دضُدطه ؿا دربّٙص دؿ آ فوْ ق فعٕ ػوقأ
مش درّ وَ .وا متكهت درشل د درّ هّٕ و النً ٘ ذرو درع وبا ب ٟسوعق نٕ بو رةُدد
دؿكُ ّووٕ َدرةووُدد دؾُِووَٕ ،ون و اد دٟسووعّ ٘٠نلووٖ وواِهيت ػووقأ َوووب درلووع
سة ع فوْ وِآ دضع باِوَ ،ركو ِباَ وى درـغُط درشقُإِ نلٖ دربّٙص دؿ وآ
ك نت وُِٕ رلاس ٕ دريت قلعٌ ِقفُ نو رن ٘ درع با َِقةا قًم ق يأ س٠م ن٬ّ٧و
مبُ بً درظّخ نبا دهلل د١محب ن ٙب ً رٌ رظَٞى درةب ٙلَ ،درظّخ سه ى وبُ ؿوُم ن ٙبو ً
رٌ رلظَٞى دٟوعؼ إِ(.)2
ي ِشووع

دؿ ووآ وى هوو سٓ درشّ سووٕ درشووقُإِ درقاَدنّووٕ نلووٖ دهلُِووٕ درُطهّووٕ

درّ هّووٕ َق َٟتً و ط شووً َدسووع٠بً َ ،ي تشووع

درشووقُإِ وى تشووعُنا ط ُحووٌ

ٔ -فيصل جلول ،اليمن :الثورتان ،الجمهوريتان ،الوحدة ،بًنوت ،دار اجلديد ،طٕ ،ٕٓٓٓ ،ص .٘ٛ
ٕ -يوسف اذلاجري ،مرجع سابق ،ص ٖ٘ ل .ٖٙ
ٓٓٔ

بإو ٕ اَرٕ ميهّٕ ذدد يُِٕ َطهّٕ شعةلٕ نهًو َنوو واَدتًو فووْ دروادصلَ ،ي تعشو
درّ و حّهً ر

ُح د دؿ آ َرلعاصل درشقُآ ،فك ى  ٟبا وى ىعفووْ وحواي

رّبةٖ د٣صبَ ،ي د

مت فوْ درُّم در ٓ ؼ رفت فٌّ بقض درةُٗ وو دضظو ٙخ َبقوض

درـووب ط َدرش سووٕ ووو وػووخ

درهفووُذ دضفةووُا و درشووقُإِ َب رعهشووّق و درةووُٗ

درعةلّإِ درق ضّٕ و صؼُػ ً فبنش و َوا دنعًت تلو دحملو َٟد درشوقُإِ ؿوا دروبّٙص
دؿ آ بةعلٌ

وصٌّ نبادهلل فوْ  11وكعُبب 1977م فوْ هوز درغظو ْ فووْ درلّلوٕ

دريت ك ى و دضفرتض وى ِةُم فوْ ػب حً بزِ سٔ سمسّٕ الس درّ و دؾهُبْ و و ول
الك

درعب حث حُ درُحأ ب ط بٓ درّ و .رةا مت دغعّو دؿ وآ ١نوٌ درُحّوا

درو ٓ وو " "ٟرلشوقُإِ فوووْ َ ووٌ وو وو رُد "نقوم"َ ،دغع رووت قووٌ حلوم دراَرووٕ درّ هّووٕ
دؿاِثٕ ذدد دهلُِٕ درُطهّٕ دضشعةلٕ.
ك ى دضعًم دربّٙشْ َدرقةل دضا٬بب رق لّٕ دٟغعّو يوُ دضلخوق درقشوكبٓ درشوقُآ
فوْ ػهق ٘ (درق ّا ػ ح دهلواِ ى) وو عشوا الفو أ دروبّٙص درشو بق نلوْ ػو ح رةهو ٔ
دضّ اِو و و دربةّوٕ فًوم فوبا واَدد سصّؼوٕ حبكعًو درشوف سٔ درشوقُإِ مبشو نأ
دٟسعخب سدد درفبنشّٕ .رةا دتـخت بميٕ دغعّ درظًّا دبوبديّم دؿ وآَ" ،نلوٖ
مُ ي ِشبق رٌ ثّل دضواٗ درو ٓ بلغعوٌ درب قّوٕ درشوقُإِ فووْ ت َهلو نلوٖ درشوّ أ
درّ هّٕ َدركبد ٕ درُطهّٕ َفوْ ناَدنّعً درش فبٔ رّص نلٖ درظوقا دروّ

َحشوا،

َالمن نلٖ وٓ ح كم و َ دٟبعق ا بهفشٌ َب٠اٍ نو سبةٕ نفُذي َرُ ق َرٕ"(.)1
بقا دغعّ دؿ آ ،تُس ون

دروبّٙص (دضةوام ومحوا حشو درغظو ْ) حعوٖ ن٨وّٯو

سمسّ ً كبّٙص فوْ وببِل 1978مَ .درغظ ْ يُ وحا واَدد درشقُإِ َدر ٓ و كو ى
رٌ وى ِفُر ب ضهؼا رُ ٟتزكّعً َ ،صؼُػ ً ونٌ تكوعم نلوٖ تف ػوّل ن لّوٕ دغعّو
دربّٙص دؿ آَ .ركهٌ ي ِشع ب فوْ درب ٙسَٕ ،ي ُِ ٧ل بٌ درقًا وكثب وو مث نّوٕ
وطًب حعٖ وعل يوُ د٣صوب فووْ ُِ 24نّوُ 1978م فووْ حو اث دنفيو س حةّبوٕ ابلُ سوّٕ
ك ى وا محلوً الرّوٌ وحوا دضبقوُث

وو دروبّٙص دروّ

دؾهوُبْ (سو ي سبّو نلوْ)،

حّووث دنفيووبد بً وو حّه وو وسدا دضبقووُث فعخً و فةعوول يووُ َدرووبّٙص درغظوو ْ َ .ووو
دضٞكووا وى دؿةّبووٕ درابلُ سووّٕ وووا دسوع٨با٭رت فوووْ

و س نوواىَ ،وووا حو َ درووبّٙص

ٔ -زلمد علي الشهاري ،معا سياسة العدوان السعودية ْناه اليمن ،مرجع سابق ،ص ٘.ٚ
ٔٓٔ

العدواى الظعىدي على الهىًح الىطًٌح الٌهًٌح

س ي سبّ دٟتؼ ي تفّ ً ب رغظ ْ رعخ ِبٍ و ة بلٕ دضبقُثَ ،الرة ٘ درةبض نلٌّ،
ركهٌ ي ِع كو وو ال وبد٘ دٟتؼو دهلو تفَْ ،مت دروعخلؽ وو دروبّٙص سو ي سبّو
نلْ بقا ُِ

و دغعّو درغظو ْ رعخعفووْ بُف توٌ كول درعف ػوّل نوو دضشوعفّا وو

تهفّ دؾبميع .
تٞكووا دضؼ و اس وى دربِ و ض ك نووت تبنووٖ تة سب و ً ب و درغظ و ْ َس و ي س٨بّ و نلووْ و و
درغووبض هووٌ درووعخلؽ ووو درةووُٗ درّشو سِٕ فوووْ دؾهووُ دروويت ك نووت تظووكل تًاِووادً
رلووبّٙص دؾهووُبْ حّهً و و و َك و ى دربّٙش و ى ِعخوواث ى نووو درعة و س بُػووفٌ ظووبَن ً
رلُحووأ وو سمبو رلع ُِووٌ نلووٖ حةّةعووٌ وو َنظووّٕ دغعّو درغظو ْ ردس درووبّٙص دؾزدٙووبٓ
يووُدسٓ بُ وواِو ػووهق ٘ َنوواى َب و سك ذر و درعة و س َدرعق و َى ب و دربّٙش و َ ،غووادٔ
درزِو و سٔ ؼبكوووت دضخوو ببدد درشوووُفّ تّٕ فووواببد وَ ًٟدغعّوو درغظوو ْ ،ثوووم دغعّو و
س ض ١ ،ى درشُفّ د ك نُد دضعـبس د١ك

و ذر درعة س (.)1

ً ِكو و حةّةٕ دغعّ درغظ ْ ،فإى درظْ٘ دضٞكا ونٌ كو ى ووا طوبنو هلو
ووو صوو٠

ُوفووٌ ووو دغعّو درظووًّا دؿ ووآ ،فك نووت ح اثووٕ دغعّ رووٌ يووْ درهعّيووٕ

دضه ةّٕ ض حاث فوْ بّعوٌ غوادٔ دغعّو دؿ وآَ ،ك و ِةو  :طبو درشوم  ٟبوا وى
ِع َوٌ.
و ٘ نلووْ نبووادهلل ػ و ح بقووا تبطووّخٌ ووو فلووص درظووقا درعأسّشووْ فوووْ ُِ17رّووُ
1978مَ ،ذر بقا فرتٔ ػ صبٕ وو دٟغعّو ٟد درويت ط روت سَٝض دراَروَٕ ،وػوبخت
درشل ٕ فوْ َوعٌ غب ً ى فٌ دركثريَ .ووا كو ى دروبّٙص ػو ح فو دً نلوٖ درق ول
كووبّٙص فوووْ بل واٮ  ٟسوول ٕ حةّةّووٕ رل شووَٞر فّووٌ ،فةووا ك نووت ت٨قووبض تظووكّلٕ
دؿكُ و د دؾاِووأ نلووٖ دضقهووّ ب و  ١ب فوووْ دربِ و ض وبوول الن٠نً و فوووْ درق ػ و ٕ
درّ هّووَٕ ،بقووض درووُرسد٘ دضةرتح و ك و ى ِه و م َرِووبدً َِؼووخُ ػووب ح ً بوو ٠رةووا١ ،ى
دضُدفةٕ د٥ولّ ّٕ نلٖ تقّّهٌ ي تعم(.)2
رةا ك ى رلشقُإِ درّا در ُس فوْ َػُ نلْ نبادهلل ػ ح الس دؿكومَ ،ذرو
عشا

ذكبٍ درظّخ نبا دهلل بو حش د١محب فوْ

ٔ -فيصل جلول ،مرجع سابق ،ص ٖ.ٙ
ٕ -ادلرجع السابق ،ص .ٙٚ
ٕٓٔ

كبدتٌ و " :ً٠ٙالى درشقُإِ

وا وِ٬اد بظكل َدؿذ َان ت بةؤُ تبطوّذ نلوْ نبوادهلل ػو ح رلب ٙسوَٕ ،وسسولت
رْ ط ٙبٔ ص ػٕ وولع

و ػهق ٘ الس دربِ ضَ ،وا ب

درق ّا ػ ح دهلاِ ى دضلخق

))1

درقشووكبٓ رل لكووٕ ًووُادً ٥وه و نْ ب و ر " َ .بوواود درق٠و و د تعُطووا ب و "طووّخ
درووبّٙص َسٙووّص درظووّخ" ،صؼُػ و ً كل و وظًووب د١صووري ُوف و ً ح ر و ً و دضخووبب
َدرظووُّنّ عشووا كوو٠م دَ . َ١صوو ٠يوو د درقوو م تبهووت درشووقُإِ متُِوول َانووم
(دؾبًٕ د٥س )ّٕ ٠دريت طكلًّ د٥صوُدى دضشول ُى ب رعقو َى و نلوْ نبوادهلل ػو ح
َدرظّخ نبادهلل بو حش د١محوب فووْ ػوهق َ٘ ،ذرو بًواحن ق سبوٕ دؾبًوٕ درُطهّوٕ
دراميةبدطّٕ درّش سِٕ دضانُ ٕ و ناىَ .وا ٨ب نلٖ دؾبًٕ د٥سو ّٕ ٠دسوعخة و د
كبرئ ر٦صُدى دضشل

در ِو وو اَد بًو د درةعو فووْ دضهو طق درُسو َٖ ،حؼولُد

بقاي و نع م ػهق ٘ نلٖ ك فآد و ص ٠تقّّوهًم فووْ ه ػوا و هّوٕ َسّ سوّٕ
سفّقٕ.
سبن ى و توُتبد درق٠ووٕ بو ػوهق ٘ َدربِو ض نهوا َوو دروبّٙص درشو بق دتف وّوٕ
درُحأ فوْ دركُِت

نبا درفع ح المس نّل ن م 1979مَ ،مبُ بً مت نز د١ػوهج

نو َردسٔ دـ س ّٕ َب سهأَ نو َردسٔ د٥ن٠م كب اسٔ حشو نّٕ و نلْ ػ ح رقبا
درفعو و ح المس نّووولَ .كو و ى  ٟبوووا وووو ؽفّوووف حوووأ درعوووُتب و و درشوووقُإِ َق َروووٕ
دسرتؿ  ، ًٙف سعشلم ػ ح رلـغُط درشقُإِ نها َدفق فووْ و سض 1980م نلوٖ
ربًو بعخفّووف مح سووٌ رلُحووأ و دؾهووُ َر٠ػو ٍ مووُ درشووُفّّتَ ،دسووعأنفت
درشقُإِ ش نادتً رلّ وَ .رِ أ فوْ دسرتؿ ٘ درشقُإِ ك ى  ٟبا و رِو أ حيوم
دروواصُ درُيو بْ الس درووّ و ب سووعةادم درظووّخ ةبوول درووُدانْ ووو درشووقُإِ الس درووّ و
بُدس ٕ درظّخ نبادهلل بو حشو د١محوبَ ،تةواِم دروانم درشوقُآ روٌ ٥نظو ٘ قًوا
(ا ج) درُي بْ فوْ ػقأ فوْ بادِٕ مث نّ د درةبى دض ؿَْ ،در ٓ صب ت هٌ قعم
درظخؼّ د درشلفّٕ درُي بّٕ فوْ درّ و َفب ٬درقاِا و دضق يوا درُي بّوٕ فووْ درقاِوا
و دضاىَ .وا حؼل فوْ ذرو درُووت تقو َى َتك ول بو

قًوا ا و ج َدرفبووٕ دَ١س

اس بةّو أ (نلوْ قشوو د١محوب) َدسوع ب حعوٖ صوبَج نلوْ قشوو وو دروّ و نو م
2014م ،حّوووث كو و ى د١صوووري ظوووبف ً نلوووٖ تووواسِا طلبوووٕ ا و و ج نشوووكبِ ً ة بووول
ٔ -عبداهلل بن حسٌن األ٘نر ،مرجع سابق ،ص .ٕٕٚ
ٖٓٔ

العدواى الظعىدي على الهىًح الىطًٌح الٌهًٌح

دحمل ؿوبدد درويت ِ ٨لًّو طوّخ ا و ج َطلبعوٌ نلوٖ وفوبدا درفبووٕ .ذرو درعقو َى ِثبووت وى
وّ و ادد د٥صووُدى درُي بّووٕ فوووْ درووّ و ي تهفؼوول فوووْ ويووادفً َسِٝعً و رلخّ و ٔ درق ووٕ
َدرق٠و د دراَرّٕ نوو دربِو ض ،الذ تُسوقت ادٙوبٔ دؾًو ا ؿوا درظوُّنّٕ وو دضهو طق
درُس ٖ فوْ درّ و الس ب وفغ نشوع ى ؼوت وّو أ نبوا دمّوا درزنوادنْ درو ٓ توُس
تقلوووّم وسوو ٕ بوووو ٟاى فووووْ الحووواٗ دضبدحووولَ ،صب وووت فووووْ تلوو درفووورتٔ وَس طٙ٠وو
دم ياِو درّ هّ الس وفغ نشع ى ن م 1981م.
كو ى دؿوواث د١بووبر فوووْ درق٠وو د بو دروّ و َدرشووقُإِ فوووْ تلو درفوورتٔ يووُ ةعوول
ق ا وّص (دضش َٞد١

درشو بق َذسد درشوقُإِ در وُس فووْ درادصلّوٕ درّ هّوٕ)

فوْ طًب ف دِب1981م فوْ ظبَحن غ ـَٕ ،مت بقاي درةبض نلوٖ نبوا دهلل د١ػوهج
(َرِوووب دـ س ّوووٕ درشوو بق) فووووْ  15وو سض وووو درقوو م نفشوووٌ بعً وووٕ دـّ نوووٕ درقع وووٖ
َدٟتؼ ٟد درشبِٕ بواَ و هبّوٕ  -عشوا بّو ى َردسٔ درادصلّوٕ  -ركوو دؾ ّو فووْ
درّ و ك ى ِقلم ونٌ ِعؼل َِهشق

درشقُإَِ ،مت بقا ذر طبا دضلخق درقشكبٓ

درشووقُآ درق ّووا ( ػ و ح دهلوواِ ى) فوووْ ق َرووٕ ووو ػووهق ٘ رلخووا ووو حيووم درعوواصل
درشوقُآ بقوا واسك درووبّٙص درشو بق نلووْ ػو ح واٗ ص ووُسٔ د١اَدس درويت ِٞاًِو .
َوا واد كول تلو دـ وُدد الس زِوا وو توايُس درق٠وو د بو دربلواِو َ زِوا وو
درـغُط دٟوعؼ إِ درشقُإِ نلوٖ دروّ و .ك و وو م دروبّٙص درشو بق (نلوْ نبوا دهلل
ػ ح) بزِ سٔ الس ُسكُ فوْ وكعُبب 1981م رلخؼُ نلٖ ش ناددَ ،وا حؼل
هًو ب رفقول نلوٖ شو نادد ك و حؼول نلوٖ شو نادد وو اَ وصوبٗ ثول وض نّو
درغببّووٕ َيُرهووادَ .وووا ص فووت درشووقُإِ ووو ذرو درعةو س
َص فووت كوو ر

و درشووُفّّت ووبٔ وصووبٗ،

ووو وى ِعُ ووٌ درووّ و بقّووادً نهًوو  ،فأنوو اد انووم دضّزدنّووٕ درّ هّووٕ

صؼُػ ً بقوا طوباد حكُ وٕ ػوهق ٘ درشوفري دِ٥بدنوْ فووْ اِشو

1981م ٥بقو ا

درظبًٕ درشقُإِ فوْ وـّٕ د١ػهج َالؿ وً بإِبدىَ .وا ػاس دؿكم ؿوا نبوادهلل
د١ػووهج فوووْ ُِ 26نّووُ 1982م ب رشوويو نظووب سووهُدد و و و وى تً ووٕ دـّ نووٕ درقع ووٖ
حك ً د٥نادم فوْ درة نُى درّ

ٗٓٔ

و َبقا ث٠ثٕ وطًب غ اس د١ػهج درّ و برتتّا وو

درشل د فوْ ػهق ٘ َبـغط٭ سقُآ ظبَط ب ضش نادد ،ك ى درظّخ نبوادهلل بوو
حش د١محب ويم وهُدد تُػّل تل درـغُط ٥صبدج د١ػهج(.)1
بقووا ذروو  ،رداد دضشوو نادد دض رّووٕ درشووقُإِ رلووّ و صؼُػوو ً فّ وو ِعقلووق ب ربهّووٕ
درعخعّووٕ ،فةووا بهووت درشووقُإِ فوووْ ن و م 1982م حووُدرْ  400اسسووٕ َ قًووا اِ و مت
الو عً فوْ درّ و و و ل نظوب د١فكو س درُي بّوٕ درشوقُإِ َط وص دهلُِوٕ درُطهّوٕ
دؾ قٕ و ص ٠غبض َ ٟ٘درّ هّ رلهع م درشقُآ َرُ نلٖ حش

دهلُِوٕ درُطهّوٕ

درّ هّٕ.
 اٌىهاتُح وحمارتح اٌرصىف:رةووا تفووهو دضو يا درُيو بْ درووعكفريٓ فوووْ ق سبووٕ درعؼووُحن َفوووْ تكفووري درؼووُفّٕ
َدنعب سيم ن ٨ٯب ادً رلةبُس ،بل "وؿل ٬و كف س وبِع"  -عشا
نبووادرُي

فوووْ كع و

و نهًم ق ا بوو

درعُحّوواَ .ب واٯنت درُي بّ وُٕ دحعف و ٟد٭ دضعؼووُفٕ ب ضه سووب د

دراِهّووٕ وو صؼُػو ً دضُرووا درهبووُٓ وو َوووا كو ى دٟسووعث س دؾّووا رلةوؤُ دض رّووٕ رلفكووب
درُي بْ در ٓ ػ س فوْ قعم دحمل فع د درّ هّٕ درظ رّٕ وبل درُحأ و صؼُػ ً فوْ
تً ٕ َق فعٕ تقز و ن سهُدد وو صو ٠تُد وا دضق يوا درقل ّوٕ فووْ قعوم دضواى،
َردا ووو حيووم دروواصُ درُيو بْ فوووْ درووّ و النظ و ٘ قًووا ا و ج فوووْ ػووقأ فوووْ بادِووٕ
مث نّو و د درةوووبى دض ؿوووَْ ،درو و ٓ وادسٍ  -ك و و وسووولفه  -درظوووّخ ةبووول دروووُدانْ،
َؽب ت هٌ قعم درظخؼّ د درشلفّٕ درُي بّٕ فوْ درّ وَ ،فب ٬درقاِا و دضق يا
درُي بّووٕ َ هً و قًووا ( ق و ) فوووْ اِهووٕ ذ و س فوووْ هعؼووف درعشووقّهّ د ووو درةووبى
دض ؿَْ ،در ٓ ِ٨اِبٍ تل ّ درُدانْ (درظّخ ق وا د ٥و م)َ ،دكع ول شلشول درغوزَ
درفكووبٓ درُي و بْ بإنظ و ٘ (

قووٕ د٥مي و ى) دروويت صب ٬ووت درقاِووا ووو د١ك و اميّ و و

در ِو غزَد دؾ ق د دؿكُ ّٕ َدـ ػٕ .تل دؾ قٕ َدضق يا صب ٬ت درقاِوا وو
ظ ٙخ درشلفّٕ درُي بّٕ َ و دـ ب ٘ در ِو دنعلُد قعم دضه بب فوْ دروّ و ،فرتد قوت
طخؼّٕ درظّخ درؼُفوْ َحلّوت قلوً طخؼوّٕ درظوّخ درشلفووْ درو ٓ ك نوت ً عوٌ
ت ًري دمع

و با درعؼُحن َطبكّ د دضعؼوُفٕ  -ك و ِؼوبحُى فووْ ص وبًم

َفوووْ كع ب و تًمَ .نلووٖ سووبّل دضث و ِ ،ةووُ درظووّخ ةبوول درووُدانْ نووو درؼووُفّٕ فوووْ
ٔ -عبد احلبيب سا مقبل ،الديمقراطية كلمة مرة ،تعز( ،د .ن ،).ط ٜٜٔٔٛ ،م ،ص ٕٕٗ.
٘ٓٔ

العدواى الظعىدي على الهىًح الىطًٌح الٌهًٌح

كع بٌ (دضؼ سنٕ) َؼت نهُدى " و فـ ٙذ درؼُفّٕ"(" :)1ونًم ووش م هًم و دنعًوٖ
بٌ دؿ الس نب دركعو

َدرشوهٕ َسوخب وو ويول درقلوم (َ )...فووْ وطوق سيم دركفوب

دربُدح" ،الس وى ِةُ َ" :يك د ف رةؼوا ونو الذد نعوبد الس وحوُد درؼوُفّٕ َ واتً
تظوبٌ وحوُد درهؼو سٗ َوحوُد درزن اوووٕ َدضلخواِو" ،ك و ِةوُ وِـو ً وى" :درؼووُفّٕ
ً٬لت دضشل

دهلل َنو سهٕ سسُ دهلل ،ميكث وحايم درز و

َب ناتًم نو كع

در ُِل َ ذد وفغ دره ض نهٌ وفغ دره ض نهٌ درظبكّ د َدربا ".
رةا ن لت دضق يا درقل ّٕ نلٖ ؽبِج دٟ٣حن و دضقل

در ٓ درعخةُد بُردسٔ دررتبّوٕ

َدرعقلووّم فوووْ قعووم ق فع و د دؾ ًُسِووٕ ( شووَٞر َ اسس و ) ،فووعم ووو ص٠هلووم
الاص د١فك س درُي بّٕ الس دضهو يجَ ،غبسوُد فووْ نةوُ دره طوَ ٕٚطو ٠درقلوم تلو
د١فك س درُدفأ دريت تبٗ فوْ دضه سب د دريت ك ى ِ٨خًّّ مجّ وبه ٘ درظوقا دروّ
َك نوت تظووكل يُِووٕ َطهّووٕ

قوٕ ب رهشووبٕ هلووم وو ك ضُروا درهبووَُٓ ،مجقووٕ س ووا،

َد٥سووبد٘ َدضقووبدجَ ،رّلووٕ درهؼووف ووو طووقب ى ،ب٭ وا٧ن ً ط٭ووبكّ ٕ٬و ونووز دهلل بً و ووو
سل ى ،ها درةـ ٘ نلًّ َق سبٕ و ِانُى الرًّ َ و وـبي َ ،وػبخت رِ سٔ
د١ؿبحٕ َوبُس دَ١رّ ٘ َوبد٘ٔ درف ؼٕ نُن ً و درظبكّ د.
ك ردا و حـُس درفكب درُي بْ نُأ لُّى غرت مي

و درشقُإِ الس درّ و

نو م 1991م الثووب دحووع ٠درقووبدا رلكُِووت وو َوغلووبًم ووو تقووز وو فكبسووُد مم سسو تًم
درثة فٕ درُي بّٕ دريت دكعشبُي فوْ درشقُإِ ،فغاد قعم دضش ا فووْ دضواى درويت
نو اَد الرًّو متو سض طةُسووً درقب اِووٕ ب ضو يا درُيو بَْ ،ت٠طووٖ حـووُس درعؼووُحن،
َدمشب دضعؼُفٕ فوْ رَدِ َ هو طق قّهوٕ فووْ دروّ و بقّوادً نوو دمع و درو ٓ وػوبذ
ِهعب الرًّم بأن دض يا درُي بْ دريت تبٗ درةظٕ فوْ نُّى دضعؼوُفٕ َ ٟتوبٗ صظوبٕ
درع وب٬حن فوووْ نّووُى وتب نً و دضهعظووبِو فوووْ كوول ك و ى فوووْ دمع و  ،فوووْ دضووادسض
َدؾ ق د َفوْ دضش ا َد١سُدا.
 اٌطؼىدَح وحمارتح لُاَ اٌىحذ إٌُُّح:ي تشع

درشقُإِ وى تًـم درُحأ دريت و ت ب درظ بِو فوْ 1990 ُِ 22م،

َوػووووبذ وّوو و م دؾ ًُسِووووٕ درّ هّووووٕ ذدد دهلُِووووٕ درُطهّووووٕ درةُِووووٕ بثةلووووً درشووووك نْ
ٔ -عبداهلل ىاشم السيا  ،اإلخوان المسلمون والسلفيون في اليمن ،صنعاء ،مركز الرا د ،ط ٕٕٕٓٔ ،م ،ص ٖٔٔ ل ٗٔٔ.
ٔٓٙ

َدرقشووكبٓ نلووٖ حوواَاي دؾهُبّووِٕ ،ظ وكّل ص ووبدً َ ُاِ و ً نلًّ و  -ك و تعووو;
فباود ب رق ل نلٖ الفظ هل و ص ٠واَدتً فوْ درادصل در ِو دصعلةوُد دضظو كل بو
درظووبِك  ،حّووث بو اسد نو تلو د١اَدد الس درُوووُحن ؿووا دٟسووعفع ٘ نلووٖ اسووعُس
دؾ ًُسِٕ درّ هّٕ ن م 1991مَ ،ك ى د٥صوُدى َوعًو ووا نع وُد ونفشوًم فووْ كّو ى
حزبْ نل

و ص ٠درعي

نبادهلل ػ ح ركْ ِشوع ّ

درّ

ر٦ػ٠ح به ٘ ٪نلٖ طلا و دربّٙص درشو بق نلوْ

وو ص٠روٌ ق سؿوٕ دؿوز دٟطورتدكْ طوبِكٌ فووْ

درشول ٕ فووْ ذرو درُووت)َ .)1بواو ظو ٙخ حوز د٥ػو٠ح َدرشوولفّٕ درُي بّوٕ بعخووبِض
دره ض ن دضهو بب َد١طوبطٕ َدرهواَدد بـوبَسٔ تقواِل دراسوعُس وَ ة طقوٕ دٟسوعفع ٘
نلٌّ وَ درعؼُِت ؿاٍ١ ،نٌ ك َػفٍُ كو ى اسوعُسدً نل نّو ً َدركوثري وو وُداٍ
شع أ و دراس تري درغببّٕ درك فبٔ،

وى دركثري هًم ي ِةبوٍ َي ِ ل نلٌّ،

ركو درعُ ًّ د درشقُإِ يْ و و بد بو ر َ ،ووا وصوبج د٥ػو٠ح حّهًو عو يبٔ
ؿخ ٕ فووْ ػوهق ٘ سفـو ً رلاسوعُسَ ،تةوا ً ظو ٙخ د٥ػو٠ح َكو ى فووْ ةوا عًم
درظّخ نبادهلل بو حش د١محب َدرظّخ نبادمّا درزنادنْ.
بقا فظل درشقُإِ َواَدتًو فووْ ً وٕ ة طقوٕ دٟسوعفع ٘ نلوٖ دراسوعُس ،بواود وو
اِا فوْ ؼبِض واَدتً و صبهْ دضق يا درقل ّٕ درُي بّٕ بإػادس فع َٗ ؼوب٬ض
ؿوووا وّوو ادد دؿوووز دٟطووورتدكْ دروووّ

ب نعبوو سيم كفوو سدً ِ ٞهوووُى ب ض سكشوووّٕ

َو َرُى نةل ب ا ٜدٟطرتدكّٕ دريت ته فوْ د٥سو٠م الس ػوهق ٘ بقوا وى فقلوت فقلوً
فوْ ناى ،فعم مبُ ا تل درفع َٗ دغعّ درقاِا و وّ ادد دؿز دٟطرتدكْ فوْ
ػهق ٘ ،فك نت ق َرٕ دغعّ َرِب درقوا نبادرُدسو سو٠م بعً وٕ درقل نّوٕ َتُرّوٌ
ذر دضهؼاَ ،ووا لو وو تلو درق لّوٕ َوػوّا الػو ب د بلّغوَٕ ،مت دغعّو درظوًّا
حشو دؿبِيب فووْ  10سوبع
درةّ آ دٟطرتدكْ

1991مَ ،دسوع بد تلو دٟغعّو ٟد وو صو ٠دغعّو

ا بطا َق َرٕ دغعّ ِ س سوقّا نق و ى (سٙوّص فلوص

درهُد حّهً ) بوإط٠ا و ِفوٕ وس بوْ وْ نلوٖ غبفوٕ نُ وٕ ،ركهوٌ ي ِكوو عُد وادً
فًّ .

ٔ -عبداهلل بن حسٌن األ٘نر ،مرجع سابق ،ص .ٕٗٛ
ٔٓٚ

العدواى الظعىدي على الهىًح الىطًٌح الٌهًٌح

رةا ن لوت دض لكوٕ درشوقُإِ نلوٖ تهظوّط مج نوٕ د٥صوُدى دضشول

َؼُِلوًم الس

حووز سّ سووْ اِ و ؿ و س َ شووّ ب نلووٖ " بدكووز دررتبّووٕ َدرعقلووّم َ و ِعبقً و ووو
قو د َ ق يووا َ ووادسض فوووْ دضاِهووٕ َدربِووف ؼووت الادسٔ َتُ ّووٌ د٥صووُدى دضشوول
درّ هوووّ َدرقوووب  ،حعوووٖ وػوووبخت َردسٔ درقوووا َدَ١وو و حن َ(دؾ قّوووٕ درقل ّوووٕ) بوووٞس
تُدرايم َته سلًمَ ،وػبذ ً ر د ١و درُط ََردسٔ درادصلّٕ بدت ص ػوٕ رهفوُذيم
ِ ٟهو و رنًم نلًّو و هو و ر َ ،غووواد در بِوووق فعُحو و ً هلوووم َحوووايم رلهفو و ذ الس ػوووفُحن
دؾّع"(َ .)1ص ٠تل درفرتٔ كثفت درشقُإِ و نظ طً دحمل وُم فووْ درقواَدى نلوٖ
دهلُِٕ درُطهّٕ وو صو ٠واَدتًو وو حوز د٥ػو٠ح د٥صوُدنْ رهظوب دضو يا درُيو بْ
بإنظو ٘

قووٕ د٥ميو ى عُيووٕ النو أ درووّ و الس در بِووق درؼووخّذ بقووا درُحووأ َاصووُ

دؿووز دٟطوورتدكْ درووّ

در و ٓ َػووفٍُ ب ض سكشووّٕ َد٥ؿ و اَ ،ك و ى  ٟبووا ووو

ق سبٕ ذر دؿز نو طبِق نظب د١فك س درُي بّٕ دضع بفٕ.
رةووا تببووٖ دؾّوول دؾاِووا ووو در وو ٠نلووٖ تل و د١فك و س فوووْ دضووادسض دٟبعادّٙووٕ
َدرث نَُِٕ ،ح درعخ وًم ب ؾ قٕ ِعم تأكّاي و ص٠

هو يج درثة فوٕ د٥سوّٕ ٠

دضةبسٔ نلٖ مجّ طو ٠دؾ قوَٕ ،درويت تبواو بواسض درقةّوأ نلوٖ دروه ط درُيو بْ،
َ و ص ٠وس ت ٔ قع ًوم وو صبهوْ

قوٕ د٥ميو ى وو درويت ونظوٚت هلو د درغوبض وو

َب رع رْ ،تكع ل اَسٔ تباِا تل د١فك س دريت مت ق ػبٔ وفبدا دمع

درّ

بً

فوْ كل ك ى ِفرتض بٌ وى ِه  ْ٬درظخؼّٕ و سُد٘ فوْ دضه ر وَ دضادسض َدضش ا
َدؾ ق د َ -درهعّيٕ در بّقّٕ ركل ذر يوْ تكوُ٬ى نةول مجقوْ ِوبٗ د٥ميو ى فووْ
درقةّأ درُي بّٕ َكول و نوادٍ رِوغ َدموبدحن َؿو ٠هوا ق سبعوٌَ .يكو د متوت
ق سبوٕ دضو يا درزِوآ َس رووٌ َق سبوٕ دضو يا درظو فقْ ووو صو ٠درعؼووُحن درو ٓ
ناٍَٰ طبك ً َناَدً ،ف ضعؼُفٕ كُف س وَ بعان فوْ وحشو د١حُد َ ،كول بانوٕٮ
ؿ٠رٕ َكول ؿو٠رٕٮ َػو حبً فووْ درهو س .فبواو حـوُس دضعؼوُفٕ ك وثل رل و يا
درظ فقْ فوْ دمع

ِع٠طَٖ ،سة ت دركوثري وو ه سوب تًم َ وو دحعفو ٟتًم فووْ

ا درهشّ ى ،ف صعفٖ دٟحعف ظ قٕ س ا َرّلٕ د٥سبد٘ َدضقوبدج َرّلوٕ درهؼوف وو
طقب ى ب نعب سي بان ً ؽلوؽ هًو دمع و َاللو ردً تب يوت بوٌ درشولفّٕ درُي بّوٕ فووْ
ٔ -زلمد علي الشهاري ،معا سياسة العدوان السعودية ْناه اليمن ،مرجع سابق ،ص  ٙٚل .ٙٛ
ٔٓٛ

درّ وَ ،ي ِعبق رل عؼُفٕ سُٗ دٟحعف ب ضُرا درهبُٓ در ٓ وعفل بٌ دربقض صلشًٕ
نووو ون و دمع و َعـووُس ظ و ٙخ درؼووُفّٕ َص٨لووؽ دضبِوواِو فةووطَ ،دصعفووٖ ذر و
دٟحعف فوْ درقاِا و ه طق درّ و َوبدي بظكل ٟفوت ركهوٌ غوري فو  ٛنعوبدً
ض ب رعٌ درُي بّٕ و و ُد فوْ ق سبعٌ فوْ دحمل فع د درظ رّٕ.
ب ٥ؿ فٕ الس كل ذرو  ،تُد واد دؾ قّو د درع بقوٕ رلشوقُإِ بقوا درُحوأ درّ هّوٕ وو
هًو ك ثو فةووط (مجقّووٕ دؿك ووٕ درّ نّووٕ) دروويت تبهووت تظووّّا دضشو ا َمتُِلووً
َدٟطرتدط وى ِظبحن نلًّ ص ب ٘ َو ٕ ٙت بق رلي قّٕ و درُي بّ َ .دؾ قّوٕ تلو
قبَفٕ بهظوبي دضو يا درُيو بْ َق سبوٕ دضو يا درظو فقْ َدر وبا درؼوُفّٕ ،حعوٖ
دسع نت  -نلٖ سبّل دضثو وو الردحوٕ دضو يا درظو فقْ وو تقوزَ ،درو ٓ كو ى بو سردً
َظ و يبدً فوووْ دٟحعف و ٘ ب ضُرووا درهبووُٓ َذبووذ د١ؿ و حْ َتُرِقً و نلووٖ درفةووبد٘ َالو ووٕ
دضُدرا فوْ قعم وحّ ٘ دضاِهٕ َدرةبٗ فوْ د١سِو حن .رةوا ك نوت دضُدروا درؼوُفّٕ عهو ً
ي ً َ ز٘دً ِ ٟعيزو و درق ادد درؼُفّٕ دريت طبقت دهلُِٕ درُطهّٕ درّ هّٕ و صو٠
دؿّ و ٔ د ٟع نّووٕ رل و يا درظ و فقْ فوووْ تً ووٕ َتقووز ب بقً و الس و وبوول دنعظ و س
دضوو يا درُيوو بْ بظووكل َدؿووذ َصؼُػوو ً بقووا درُحووأَ ،بوواود تلوو دٟحعفوو ٟد
تع٠طٖ َتؼبذ بانٕ سّ ٕٚبقا وى ك نت ن أ حشهٕ رشهُدد.
تش سنت د١حادث َرداد درشقُإِ و نظ طً ؿوا دهلُِوٕ درُطهّوٕ وو صو ٠حوز
د٥ػوو٠ح ،فبقووا دٟنعخ ب و د در ض نّووٕ دروويت ووبد فوووْ  27وببِوول 1993م ،تُ ووٌ ن ٙووا
دربّٙص نلْ س ي دربّض الس درُ ِٟد دضعخأ د ١بِكّوٕ نو د١ساى عيوٕ درقو٠ج،
َكوو ى ِوووبفض حـوووُس درشوووفري دروووّ
د ١بِكّ َ .نها نُاتٌ س

فووووْ َدطوووه و رة ٘دتوووٌ وو بقوووض دضشوووَٞر

الس د١ساى وََ ًٟدرعةٖ ب ضل حش ثوم نو ا بقواي الس

ػهق ٘ َي ِام بٌ دضة م طُِ ً٠ف يا الس ناى َدنعكوف يهو ك رل وبٔ درث رثوٕ َكو ى
ذر دٟنعكو حن نو ِب طوٞمٍ نلوٖ َحوأ دروّ و ،حّوث ردا درعوُتب بو دروبّٙص درشو بق
نلْ ػ ح َن ٙبٌ نلْ س ي دربّضَ ،باود وهُدد الن ً ٠تةب طبوُ دؿوب بو
دؾ نب  ،فك ى وى مت تُوّ َثّةٕ درقًا َدٟتف ا بّهً فوْ درق ػ ٕ د١سانّٕ ن و ى
فوووْ نً ِووٕ طووًب ف دِووب1994مَ ،بقووا درعُوّ و ذيووا نلووْ س و ي دربووّض ب طووبٔ الس
درشقُإِ َدرعةٖ دضل فًا فووْ دربِو ضَ ،ووا فًُوم حّهًو وى درشوقُإِ ووا ووا ت روٌ
ٜٔٓ
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دروووانم درشّ سوووْ َدضووو رْ َدرقشوووكبٓ ٥نووو٠ى دٟنفؼووو َ ،ردس شوووَٞرُ دؿوووز
دٟطرتدكْ حّهً دركُِت َد ٥سدد َن اَد الس ناى اَى ػهق ٘

وى َثّةٕ درقًوا

َدٟتف ا وا ت هلم كل طلب تًم دضعقلةوٕ بوإادسٔ دراَروٕ َتُرِو درؼو٠حّ دَ .ي تًواو
دؿ ٠د د٥ن ّٕ ٠ب ػهق ٘ َناى ،فةا ورةٖ نلْ نبادهلل ػ ح ص ب ً ن سِ ً فووْ
ّووادى درشووبق فوووْ  27وببِوول 1994م ،دنووارقت نلووٖ الثووبٍ دٟطووعب ك د درظووًرئ فوووْ
ق فعٕ ن بدى فوْ ةب درلُد٘  310مبو ن٨وبحن َوعًو مبقبكوٕ درواب ب د درظوًرئ بو
ة تل ِعبقُى ػهق ٘ َآصوبِو ِعبقوُى نواىَ ،مت دحعوُد٘ درُؿو فووْ حّهوٌ َطوكلت
ؾهٕ ؼةّق ،ركو ػوُد دؿوب كو ى ط غّو ً َك نوت د عوادادً رلشّ سوٕ ،فخواثت
بقاي بأسبُ دطعب ك د فوْ قشكب ب ػًّا فوْ ق فعوٕ ذ و سَ ،بواود دؿوب
درفقلّٕ ب ػهق ٘ َناى.
فوْ تل د١ثه ٘ د ع قت درليهٕ دضبكزِٕ رلخز دٟطرتدكْ درّ

فوْ ةبيو فووْ

ناى فوْ 1994 ُِ 6مَ ،صب ت فوْ نً ِوٕ د ع نًو مببو اسٔ رلعًاٙوٕ متثلوت بإنو أ
ؾهٕ دؿوُدس َدرليهوٕ درقشوكبِٕ دضظوكلٕ وو صو د٘ نشوكبِو وو د١ساى َسول هٕ
ن و ى َؿووب ط ً ووو ػووهق ٘ َنوواىَ ،ذرو ٥نو أ ت بّو دَ١ؿو الس سو بق نًوواي ،
ركو ػهق ٘ سفـت تل دضب اسٔ َونلهوت نو َسو ٙل النً ٠و دضخعلفوٕ وى ِ٨شولِّم نلوْ
سو ي دربووّض نفشووٌ ١وووب

بكووز طووبطَٕ .بقووا وسووبُن ف ووأ نلووْ سو ي دربووّض

دؾ ّ و بإن٠نووٌ دٟنفؼ و نووو ػووهق ٘ ِووُم  21و ُِ 1994م ،بقووا وى ؿ و و درووانم
َدرعأِّا درشقُآ َدـلّيوْ وو و نواد اَروٕ و وب وو رّو ً َنشوكبِ ًَ ،بواود َسو ٙل
د٥نوو٠م درشووقُإِ َدـلّيّووٕ تظووري الس دربووّض بؼووفعٌ فخ ووٕ درووبّٙص قع و ٔ ونووٌ ٟ
هُر فبض درُحأ ب رةُٔ ،فك ى وى ونلو ػ ح َوعً طق س (درُحأ وَ دضُد).
رةا ك ى دٟنفؼ حبب ً سقُإِ نلٖ درُحوأ درّ هّوٕ بوأاَدد ميهّوٕ١َ ،ى درشّ سوٕ
َدروواِو روواٗ د٥صووُدى تُو و ى ،وػوواس ظ و ٙخ حووز د٥ػوو٠ح درفع و َٗ بُ ووُ وع و
دض سكشوووّ دركفو و س فووووْ نووواى ١نًوووم طوووةُد درؼوووفَ ،ك نوووت فعوووُٗ درووواكعُس
نبووادرُي

دروواِل ْ درظووًرئ نهُدن و ً رعلوو دؿووب  ،فخظووا حووز د٥ػوو٠ح طووب بٌ

َ ة تلٌّ رلةع فوْ ناى َس

لم نلْ قشو د١محب ذسد دضوا درشلفووْ الس دروّ و

َ علٕ دؾ ن د دؾً إِ دريت اي بكل وسوب
ٓٔٔ

دؿ ِوٕ َ ةُ و د دربةو ٘ َدره و ٘

َ هٯوواي فوووْ حووب 1994م رةع و وووُدد نلووْ سو ي دربووّض دٟنفؼو رّٕ ب رعهشووّق و
درظووّخ نبووا دمّووا درزنووادنْ در و ٓ ِقووا ووووب دضةووبب رلووُد٘ نلووْ قشووو .ك نووت
درشووقُإِ تبِووا ووو الطووق حووب دٟنفؼو درةـو ٘ نلووٖ دؾووّع درووّ

فوووْ ػووهق ٘

َناى َدسعهزدفً فوْ شعهة دؿب ركْ تعل درةُٔ بّاي وو صو ٠واَدتًو وو
حوووز د٥ػووو٠ح َدرفبووووٕ دَ١س ووواس  ،ركوووو اصوووُ نووواى درشوووبِ َدرةـو و ٘ نلوووٖ
دٟنفؼ بواصُ دضكو ٠فووْ ُِ 7رّوُ1994م َدٟسوعّ ٘٠نلوٖ د١سولخٕ دؿاِثوٕ درويت
َساتً و درشووقُإِ ؾ نووٕ نلووْ س و ي دربووّض ،ن وواد درُحووأ درّ هّووٕ مبه ووق درةوؤُ
َرّص بةؤُ دضه وق درُحوآَ .بقوا دنعؼو س  7\7تة سوم حوز د٥ػو٠ح َحوز دضوٞمتب
درظقيب درق م دؿكم َدؿكُ ٕ فوْ ػهق ٘ و ص ٠طّخ دروبّٙص َسٙوّص درظوّخ،
ََو درّ و بو فكوْ ك طوٕ تة سوم فًّو دؿزبو ى دضو َدرشول ٕ َدرهفوُذ َ قعوم
دضظ سِ دٟسعث سِٕ.
 اٌماػذج واٌرطثُك اٌؼٍٍّ ٌٍفىر اٌىهايب:فوْ تل د١ثه ٘ ك ى تهعّم درة نأ درُي بْ درعكفريٓ ِعغلغل فوْ دروّ و وو صو٠
درقه ػب درّ هّٕ درق ٙأ و وفغ نشع ىَ ،باو درعهعّم ِ٨هعم ػفُفٌ و و ل درعخ ّط
رعهفّ و ون و السي بّووٕ ك و ٗ ،حّووث بوواود وَس تل و د١ن و ب سووعًادحن دضووا بٔ
د ١بِكّٕ (ُِ الض الض كُ ) َتقبؿً رلعفيري بُدسو ٕ وو س
ناى فوْ وكعُبب ن م 2000م َ ،بقا ذر

٘د وحادث  11سبع

فخوخ وب روٕ سوُدحل
ن م 2001م درويت

دسعًاحن فًّ تهعّم درة نأ بكز درعي سٔ درق ضّٕ فووْ نُِّوُسك ،فظوقبد و بِكو
بأى ص ب د٥سي

وا ؿببً فوْ ن٨ةب ادسي َمت تُ ّوٌ دٟتًو م ب طوبٔ الس درشوقُإِ

١ى  15السي بّ و ً ووو وػوول  18ممووو نف و َد تل و دهلي و د و لووُى دؾهشووّٕ درشووقُإِ
َِعبهووُى درفكووب درُي و بْ درووعكفريٓ .فوووْ تلوو د١ثه و ٘ و ووب بووو ٟاى ونـ و ٘ تهعووّم
درة نأ ب رعُ ٌ الس درّ وَ ،تزنم تهعّم درة نأ فوْ درّ و حّهً وبُ نلْ دؿو سثْ،
َاصلووت درووّ و بقوواي طووبِك ً وس سووّ ً وو درُِٟوو د دضعخووأ فوووْ وو س٨وو ْ حّهًوو
ك فخووٕ د٥سي و َ ،بوواود و بِك و ؿووغُطً نلووٖ دروواَ درقببّووٕ و و َ هً و درووّ و و و
بإغ٠ا فةّ س د درفكب درُيو بَْ ،يو د و حؼول فقو ،ً٠ففووْ هعؼوف نو م 2001م
وػوواس درووبّٙص درشوو بق نلووْ نبووادهلل ػوو ح وووبدسدً بإرغوو ٘ دضق يووا درقل ّووٕ َافًوو
ٔٔٔ
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ب ضووادسض دؿكُ ّووَٕ ،ذروو بقووا وى تأكووا وى تلوو دضق يووا وووا صووا ت درع ووب٬حن
َس و ناد نلووٖ دنعظ و س درفكووب درُي و بْ درووعكفريَٓ ،س و ي ت ك و ر فوووْ تةُِووٕ
حبكوووٕ د٥صوووُدى دضشووول

فووووْ دروووّ و َرِو و أ نووواا دضؼوووُت هلوووم فووووْ دٟنعخ بو و د

درهّ بّٕ(.)1
ك نت درّ و يْ دراَروٕ دضبطوخٕ رلغوزَ د ١بِكوْ بقوا وفغ نشوع ى َدرقوبدا عشوا
تؼووبو د ووُسج بووُغ (دٟبووو) بقووا وحووادث سووبع  ،فكو ى وى سفو درظووًّا درة ٙووا
حش دؿُثْ درؼبصٕ فوْ َ ٌ و بِك َ ،فووْ تلو درفورتٔ طويقت درشوقُإِ دروّ و
اِ ً َ قهُِ ً ـوُض حوبَ ػوقأ درشوت َبُدسو ٕ واَدتًو فووْ دروّ و نلوْ قشوو
د١محووب َحووز د٥ػوو٠ح َطوو٠

قًووا ا و ج ،فظووهُد دؿووب دَ١س فوووْ سبّ و ن و م

2004م ،تبقعًو دؿووب درث نّووٕ ف رث رثوَٕ .وووا دتـووذ ّوادً رل ووبدوب وى تلو دؿووبَ
ك ى درغبض هً درعغ ّٕ نلٖ ونظ ٕ درة نأ فوْ درّ و صؼُػ ً بقا وى توباا دسوم
نلْ قشو د١محب ب نعب سٍ درادنم َدحملبك دربّٙشْ رلعهعّم فووْ دروّ و ،فةوا متوت
فوْ تل درفرتٔ ن لّٕ فبدس ك ٗ رقه ػوب تهعوّم درة نوأ وو سويو د ١وو درشّ سوْ
فوْ ػهق ٘ فوْ طًب ف دِب ن م 2006م و صو ٠ن لّوٕ حفوب نفوق ؼوت د١سض فوبَد
و ص٠رٌَ ،وا ك نت درق لّٕ اببدً هلو بظوكلٍ ّوا وو صو ٠نه ػوب و هّوٕ نلوٖ
ن٠وٕ ب رهع م فوْ ػهق َ٘ ،ك ى دضعًم دربّٙص فًّ و ٙا دؿوبَ نلوٖ ػوقأ نلوْ
قشووو د١محووب ،فك و ى  ٟبووا ووو طووو دؿووب َدهلووبَ
د٥سيو و

ووو ص٠هل و ووو تًووم انووم

مبخ سبوووٕ دضوووُدطه فووووْ ػوووقأ ،فبووواو نلوووْ قشوووو َدرقه ػوووب درُي بّوووٕ

درعكفريِٕ دريت ط سكت فووْ دؿوبَ درشوت بظوو دؿوب دربدبقوٕ فووْ ِهو ِب 2007م
َدسع بد حعٖ ُِنُّ و نفص درق م .
ح َ نلْ قشو درعغ ّٕ نلٖ نظ ط درة نأ وو صو ٠طوو دؿوبَ نلوٖ ػوقأ،
ال ٟوى تهعّم درة نأ باو مبً مجٕ هظآد نشكبِٕ ميهّٕ َوفبدادً و دؾّع َحةًُٟ
رلووهفط فوووْ ووأس  َ ،هًو دهليووُم د٥سيو بْ درو ٓ حوواث فوووْ ُِ 2رّووُ 2007م بُدسو ٕ
سّ سٔ فخخٕ ِةُاي دنعخ سٓ دسعًافت سّ ح ً و وسب نّ وثه ٘ رِ ستًم ضقبا لكٕ
ٔ -بالل زلمد احلكيم ،اليمن :من ربيع الثورة إلى خريف العدوان ،صنعاء( ،د .ن ،).ط ٕٔٓٔٚ ،م ،ص ٘.ٕٚ
ٕٔٔ

سوبأ فوووْ ق فعووٕ ووأس َ ،وسووفبد تلو درق لّووٕ نووو ةعوول  8سووّ ح َسو ٙة ميهووّ
َالػ بٕ  12آصبِو ظبَح كعلفٕ.
رداد درة نووأ ووو نظ و طً فوووْ درووّ و ،صؼُػ و ً بقووا وى دسووعًاحن دنعخ سِ و ى بهووٖ
درشف سٔ د ١بِكّٕ فوْ ػهق ٘ فوْ بادِٕ نو م 2008م ،ك نوت وػو ب دٟتًو م ُ ًوٕ
ؿا واَدد درشقُإِ و محلٕ درفكب درُي بْ درعكفريٓ ،فك ى  ٟبوا وو وى ِفوعذ
نلْ قشو حبب ً ص شٕ فوْ ػقأ يبَب ً و درعًم در ٓ ت٠حةٌ بانم درة نأ كْ
ِثبووت  ١بِكو ونووٌ وو س

ووو ِبفو طووق س دضووُد هلو  ،فبوواود دؿووب دـ شووٕ فوووْ

سض 2008م َتُسقت ص سج ق فعٕ ػقأ رعظ ل ه طق حبحن سفّ ى فوْ ق فعٕ
ن بدى َب حظّع فوْ ق فعٕ ػهق َ٘ ،دسع بد حعٖ ُِرُّ و درق م نفشٌ ،رعأتْ
بقوواي دؿووب درش اسووٕ فوووْ  11وغشوو ص 2009م َدروويت ك نووت وطووا ؿووبدَٔ ووو
سوو بة تً ووو فةووا مت تش و ّعً بق لّووٕ د١سض دحملبَوووٕ ووو صؼُػوو ً بقووا وى رداد ووؤُ
دؿُثّ (ونؼ س دهلل ٟحة ً) َدنعظب ونؼ سيم فوْ درقاِا و دحمل فع د .ي ٍ دؿب
طوو سكت فًّوو درشوووقُإِ بظوووكل ب طوووب بووا ًٟنوووو َكًٙ٠وو وووو ظوو ٙخ درةب ٙووول
َدرعّ و سدد درشوولفّٕ َو و أ بقووض دضقشووكبدد ،صؼُػ و ً ووو حووز د٥ػوو٠ح در و ِو
دسعخا عًم طّلٕ دؿوبَ دـ وص درشو بةَٕ ،دنعًكوت درشوّ أ درّ هّوٕ َدسوعخا ت
ؿا وبه ٘ ػقأ كل ونُد د١سلخٕ دؾُِوٕ َدر ِوٕ َدرؼو سَصَّٕ .ي تكعوف٭ بو ر ،
بل دسوعق نت بةوُدد ص ػوٕ وو د١ساى َدضغوب َدربخوبِو َب كشوع ى ،وُؼوفت اِهوٕ
ػقأ َ اِبِ تً بو  5000غ سٔ دسوعخا ت فًّو وكثوب وو  71وروف ػو سَ  ،فةعلوت
دركثري و دضانّ َطباد دٟ٣حن َيا ت  ٚد دضه ر َدضزدس َمت الص 450 ٘٠وبِٕ
َطب٬اد

ِةل نو  350ورف ن رح).)1

ص ٠تلو دؿوب  ،كو ى تهعوّم درة نوأ فووْ درشوقُإِ ووا صوبج نوو سوّ بٔ َرِوب
ادصلّعً ق ا بو ن ِف ،صؼُػ ً بقا ق َرعًو دغعّ روٌ فووْ طوًب سوبع

2009م،

فك ى  ٟبا و درعخلؽ و تل درقه ػب َالصبد ًم الس درّ وَ .وا توُس درلوُد٘ نلوْ
قشووو د١محووب تووأ

نةوول نه ػووب درة نووأ ووو درشووقُإِ الس درووّ و فوووْ الطو س سووقْ

دض لكٕ رعهعّف ػُستً درة سٔ و م دربوٓ درق م درق ضَْ ،دررتَِج رهفشوً ب نعب سيو
ٔ -مٍن جحاف ،عدة :القضية واالعالم ،صنعاء ،مركز عدن للبحوث ،ط ٕٔٓٔٙ ،م ،ص ٗٓٔ.
ٖٔٔ
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ؿخّٕ ر٦سيو

درو ٓ ؼواسٍ دروّ و َصؼُػو ً بقوا وى ب٬وث (ن ػوب درُحّظوْ) و ٙوا

تهعّم درة نأ فوْ زِبٔ درقب طبِ ً ؼُسدً يواا فّوٌ بظوو يي و د طواِأ نلوٖ
درشوقُإَِ .وووا كو ى نةوول نه ػوب تهعووّم درة نووأ وو درشووقُإِ الس دروّ و يووُ دروواَس
د١كثب و دسٔ در ٓ رقبٌ نلْ قشو د١محبَ ،در ٓ ا وب ٬بوٌ دوعؼو ا دروّ و َمسقعًو
َ شعةبل و ّ هلو َ ،ووا فًُوم فّ و بقوا وى دفعقو دؿوب درش اسوٕ َاصوُ درشوقُإِ
فًّ ك ى تغ ّٕ رعل درق لّٕ.
ك نت درة نأ  ٟتزد مت سض يُدِعً فوْ الري ا د١سَدح در ِ ٕٚفوْ درّ و ١نً ػوا
و ِادف نهً َِ س وفق هل  ،فةوا وو م دضوانُ طو سا درفـولْ وو وحوا ونـو ٘ درة نوأ
درق ٙاِو و وفغ نشع ى و بـوب سوّ سٔ لوأ ب رب رَكو َوعول وفبدايو فووْ ق فعوٕ
وب ن م 2009م ،فخبكت َردسٔ درادصلّٕ وُدد و هّٕ َح ػبد درفـلْ َف ُنعوٌ
ادصوول هزرووٌ َو ًلووعًم س و نع رعشوولّم ونفشووًم ،ركهً و فُ ٚووت بعوواصل درلووُد٘ نلووْ
قشو د١محب َتقًاٍ ره ٙا دربّٙص نبا سبٌ هؼُس ي آ بعشولّم دض لوُب سول ّ ً،
َيُ

ي ِفقلٌ ،بل طي درفـلْ ٟحة ً نلٖ درع آ فوْ بد ٌ ٙد٥سي بّٕ .رةا فًم

دضبدوبووُى رل ظووًا درووّ

وى دؿووبَ درشووت دروويت ط٨ووهت نلووٖ ػووقأ ك نووت حبَب و ً

افُنووٕ د ١ووب ووو دـو سج وو صؼُػو ً ووو درشووقُإِ َدرُِٟو د دضعخووأ د ١بِكّووٕ وو
رلةـ ٘ نلٖ دؿُثّ َ ،كو ى درغوبض هًو درعغ ّوٕ نلوٖ نظو ط تهعوّم درة نوأ وو
ص ٠فعذ دضقشكبدد هلم رلعاسِا َتزَِايم مبخعلف ونُد د١سولخٕ َدٟسوعق نٕ بًوم
فوْ تل دؿبَ درشت .ب رهشبٕ رلشقُإِ ك نت دؿبَ رلعغ ّٕ نلٖ صبَج وّو ادد
درعهعّم و درشقُإِ الس درّ وَ ،ب رهشبٕ  ١بِكو كو ى تُد وا درة نوأ فووْ دروّ و
يووُ در سِقووٕ دروويت تشووعخا ً رعقزِووز تُد وواي َبه و ٘ وُدنووا هل و َدرشووّ بٔ نلووٖ ب و
دضها  .كل تل د١حادث َدرعاص٠د درشقُإِ َد ١بِكّٕ فووْ درةوبدسدد درشّ سوّٕ
درّ هّٕ طكلّت دنعً ك ً رلشّ أ درُطهّٕ درّ هّٕ بظكل ي ِقا ةبوُ ًٟفّوٌ دؿواِث
نو دهلُِٕ درُطهّٕ درّ هّٕ ذدد درةبدس درشّ آ دضشعةل.
ي تةووض دؿووب نلووٖ دؿووُثّ و و ك و ص

ووُد هل و ه و دؿووب دَ١س و و ركووهًم

تُسووقُد الس ادصوول د١سدؿووْ درشووقُإِ كووبا فقولٍ نلووٖ درعوواصل درشووقُآ ،فكو ى وى
وَوفت درشل ٕ حببً درش اسٕ فوْ  11ف دِب 2010م.
ٗٔٔ

 اٌٍدٕح اخلاصح وشراء اٌىالءاخ ٌٍطؼىدَح:ك ى درفكب درُي بْ درعكفريٓ در ٓ مت نظبٍ فوْ درّ و يُ درش٠ح د١طا ص وُسٔ
فوْ درقاَدى نلٖ دهلُِوٕ درّ هّوٕ رواٗ ن وٕ درهو ض ،ركهوٌ ي ِكوو درشو٠ح درُحّوا،
فةا ك ى رل

درشقُآ اَسدً ي ً فوْ طبد٘ َٟ٘دد درهخا وو درةو أ درقشوكبِ

َدرشّ سّ َدرهخا دؿزبّٕ َدضثةفَٕ" ،رّشت درقةّأ درُي بّٕ وَ د٥صُدنّٕ يوْ درويت
سووًلت رلب قّووٕ درشووقُإِ دصوورتدا سووّ أ درووب٠ا درُطهّووٕ َطقووو دسووعة٠هل درشّ سووْ،
َالمن يُ سّل در يا َدراَٟس در ٓ ِعافق الس ُّ كل نبوأ درو يا َدرواَٟس وو
كبو س د٥و و نّ َدرـووب ط َدضووُظف َغرييووم ووو درقه ػووب در فّلّووٕ فوووْ دمع و
َدراَرٕ").)1
رةا نبحن درظقا درّ

كّف تقعآ درشقُإِ نلٖ يُِعٌ درُطهّٕ َووبدسٍ درشوّ آ

َتعخكم بإادسٔ درب٠ا و ص ٠واَدتً َنو (درليهوٕ دـ ػوٕ) درع بقوٕ روُردسٔ درواف
درشوقُإِ ،فةوا كظوفت ػووخّفٕ درظو س درّ هّوٕ فووْ ُِ 3نّووُ 2012م فووْ تةبِوب هلو
ؼوواث نووو دسووع٠م و ِة و س
َنشووكبٓ َػخفوووْ ميو

ووو  2700طخؼووّٕ فوووْ درووّ و و بو طووّخ َسّ سووْ
بلووغ  56لّووُى سِو سووقُآ طووًبِ ً ووو درليهووٕ دـ ػووٕ

َ كعبً و دـ و ؾ فوووْ َردسٔ دروواف درشووقُإَِ .نظووبد بقووض دضُدو و

ووٞصبدً وووُدٙم

ب ضب رغ دريت تشعل ً تل درظخؼّ د ب رعف ػّل ،حّث كظف درعةبِب وى  40لّوُى
سِ و سووقُآ ك نووت توواف رلووبّٙص درش و بق نلووْ نبووا دهلل ػ و ح ِ٠ 3َ ،و سِ و
سقُآ رلظّخ ػ اا د١محبَ ،ك ى درعي

دروّ

ر٦ػو٠ح ِشوعلم ِ٠ 3و سِو

سووووقُآ طووووًبِ ًَ ،وطووو س درعةبِووووب الس وى سٙووووّص حووووز سدب ووووٕ وبهووو ٘ درووووّ و (سوٓ)
نبادربمحو دؾفبٓ ِشعلم  160وروف سِو سوقُآ طوًبِ ًَ ،دروبّٙص دروّ

د١سوبق

(نلْ ن ػب ق ا) ِشعلم  20ورف سِ سوقُآ طوًبِ ً ،فّ و ِشوعلم كول وو حّواس
درق و ض َيّووثم و سووم ط و يب َق ووا نلووْ ومحووا كوول َدحووا ووهًم  10ورووف سِوو
سوقُآ َِ ،سو سووقّا نق و ى  10ورووف سِو سوقُآ .و و نلووْ قشوو د١محووب فةووا
وط و س درعةبِووب الس ونووٌ ك و ى ِشووعلم  ِ٠ 5و َ 200ورووف سِ و سووقُآ ب ٥ؿ و فٕ الس
دسووع 10 ٌ ٠لّووُى سِ و سووقُآ وِـ و ً سووهُِ ً ووو َردسٔ دروواف درشووقُإِ ؼووت بهووا
ٔ -زلمد علي الشهاري ،معا سياسة العدوان السعودية ْناه اليمن ،مرجع سابق ،ص ٓ.ٚ
٘ٔٔ
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(ق سبٕ دربَدفض) ،ف ؾهبد درقيُر ي تشقفٌ فةط ثبَتٌ در ٙلٕ فووْ طوبد٘ درو م
ََٟ٘دد درةب ٙل ،بل وِـ ً س ناتٌ فوْ ػه نٕ نفُذٍ دـبديف ،فعُوّقٌ نلوٖ وٓ َسووٕ
ك ى ك فّ ً راٗ تل درليهٕ راف دض ِ٠ؿ لً وَ وبُ ن ٌ ٠نلٖ نفةٕ دض لكٕ
وَ ؽؼّؽ بتا طًبٓ رٌَ .كل

ك ى ًِم دض لكٕ يُ وى ُِدظا دؾهبد نلوٖ

اَسٍ كوظبطْ وبض حاَاي َِ ،ـ و هلو َ ٟ٘درةب ٙولَِ ،شوًل ً وٕ ان تًو فووْ
نظب درفكب درُي بَْ ،متبِب بقض در بخ د د ١هّٕ دريت ؽام و هأ دض لكٕ.
رةووا ح َرووت حبكووٕ ونؼ و س دهلل ظووكُسٔ الن و أ دٟنعب و س رلًُِووٕ درّ هّووٕ ووو صوو٠
الحّ ٘ دٟحعف مبه سبٕ دضُرا درهبُٓ فوْ كل ن م َالحّ ٘ بةّٕ دضه سب د دراِهّٕ درويت
ك نت تظكّل يُِٕ اِهّٕ
َك ى و ؿ و د١سب

قوٕ ،ممو وروا نلًّو انو ٔ درفكوب درُيو بْ َادن وُيم
دريت قلت درشقُإِ تانم دؿبَ درشعٕ فوْ ػقأ س بة ً

َتظووو نوواَدنً درغ طووم نلووٖ درووّ و ٟحةوو ًَ .صوو ٠تلوو درفوورتٔ مت دسووعًادحن بقووض
درظخؼووّ د دربوو سرٔ دروويت ك نووت تفـووذ دضوو يا درُيوو بْ درووعكفريٓ فوووْ درووّ و،
َؼ َ دسعق أ دهلُِٕ درُطهّوٕ درّ هّوٕ; فكو ى وى دغع روت واَدد ٨درشوقُإِ درواكعُس
نبوووادركبِم ووواب ى َدرووواكعُس ومحوووا طوووبحن درووواِو َدرووواكعُس ق وووا نبوووادضل
دضعُكل َد١سع ذ نبادركبِم دـُّدنَْ .بقا وى ح سبت درشوقُإِ وو نو واَدتًو فووْ
درّ و و دض يا درزِآ بكل و وَتّوت وو وؤُ َبكول درُسو ٙل ،ن لوت نلوٖ دغعّو
س ووُر ذر و دض و يا ووو صوو ٠درووعفيري د٥سي و بْ در و ٓ دسووعًاحن دروواكعُس دضبتـووٖ
دحمل ُسٓ فوْ

بكز باس َدراكعُس طٌ دضعُكول فووْ شويا دؿظوخُغ ِوُم

دؾ قٕ  20سض 2015م ،ف سعظًا د َ َ١قٌ نظوبدد دضؼول َلو درثو نَْ .بقوا
وى ظًووبد نووُسٔ درهعو م درشووقُآ َبو ى ناَدنووٌ نلووٖ دهلُِووٕ درُطهّووٕ درّ هّوٕ ن ووا الس
َسوعٌ د١صرئ َيوُ درقواَدى دضب طوب نلوٖ دروّ و فووْ ِوُم  26و سض 2015م١ ،ى كول
واَدتٌ مت الحبدوً َو قت وِ آ درشوقُإِ فووْ دروّ و ،فكو ى  ٟبوا وى ؼو َ النو أ
واَدتً َ ،ركو يًّ د وى تؼل الس

تبِاَ .وا فـخت درشقُإِ نفشوً وو صو٠

وؼووفً رل ُدو و د١ثبِووٕ َدؾُد و د١ثبِووٕ درةاميووٕ َصؼُػ و ً نوواَدنً دهل يووْ نلووٖ
عخف اِهٕ ذ س َػهق ٘ درةاميٕ َ شيا د ٥م دهل آ فوْ ػقأ َيوْ ويوادحن هلو
ن٠وٕ ب هلُِٕ درُطهّٕ درّ هّٕ َدررتدث دؿـ سٓ درقبِق رلظقا درّ
ٔٔٙ

َ ،در ٓ ادَ وت

درشقُإِ نلٖ درقاَدى نلٌّ ه وّ ً َ .وا وثبت حاِث درشفري درشوقُآ فووْ دروّ و
حمل ٕ (الم بْ سْ) فوْ ببن ج ( و درؼفب) ُِم  22و ُِ 2018م نوو كّفّوٕ الصبد وٌ
رقلْ قشو نو طبِق طلبٌ ط ٙبٔ يلّكُبرت
دره يْ فووْ دروّ وِ ،وأ ب فّ و َِ لوا فّ٨شوعي

٘تٌ و و نأ درقها ،ونٌ ك ى د ٣ب
روٌَ ،يو د ِوا نلوٖ حيوم درهفوُذ

درشوووقُآ فووووْ دروووّ و وبووول ثوووُسٔ  21سوووبع َ ،درووويت ك نوووت نعّيوووٕ طبّقّوووٕ رقووواَدى
درشقُإِ نلٖ دهلُِٕ درُطهّٕ درّ هّٕ.
اخلامتح:
يك د ِعـذ ره وى درقاَدى درشقُآ نلٖ دهلُِٕ درُطهّٕ درّ هّٕ وواِم ووام درق٠ووٕ
ب دربلاِو ،فةا ك نت درق٠وٕ بو دؾ ًُسِوٕ درقببّوٕ درّ هّوٕ (سو بة ً) َدؾ ًُسِوٕ
درّ هّٕ (ٟحة ً) َدرشقُإِ ،ن٠وٕ ت ب مبعبُ َ .ي تشع

دؿكُ و د دضعُدرّوٕ نلوٖ

حكم درّ و درعخلؽ و دهلّ هٕ درشقُإَِ ،ظل درظوقا دروّ

ص٠هلو ِوٚو وو ثةول

درـوووغُط درشوووقُإِ َ ،وووو دسوووعخادم دضو و درشوووقُآ كُسوووّلٕ رلـوووغط َدٟبعوووزدر
درشّ سْ َتأكّا درعبقّٕ َ ،و يّ هٕ دض يا درُي بْ در ٓ كو ى درغوبض وو نظوبٍ
فوْ درّ و ن النظو ٘ دضق يوا درقل ّوٕ يوُ ط وص دهلُِوٕ درُطهّوٕ درّ هّوٕ دؾ قوَٕ .ووا
ظًب ذر درقواَدى بظوكلٍ َدؿوذ وو صو ٠ق َروٕ درهعو م درشوقُآ فوبض دضو يا
درُي بْ نلٖ درظقا درّ

بكل درُس ٙل دضع حَٕ ،ق سبٕ دضو يا درزِوآ َدنعبو سٍ

يب ً طّقّ ً سدفـّ ًَ ،ق سبٕ دض يا درظ فقْ و ص ٠ق سبٕ درعؼوُحن َتكفوري
دضعؼُفَٕ ،درق ل نلٖ صلق درعه وـ د دض يبّٕ َدضه طةّٕ بو وبه ٙوٌَ ،طوبد٘ َٟ٘دد
طووُّ درةب ٙوول َدرةّ و ادد درقشووكبِٕ َدرش سووٕ َ قلووً ت بقووٕ هل و نلووٖ حش و

درووُٟ٘

رلووّ و .ك و متثوول درقوواَدى درشووقُآ نلووٖ دهلُِووٕ درّ هّووٕ فوووْ تظوويّ ظًووُس تهعووّم
درة نوووأَ ،نةووول ونـو و  ٌٙوووو وفغ نشوووع ى َ وووو درشوووقُإِ الس دروووّ و بُدسو و ٕ واَدد
درشقُإِ فًّ َ ،تظيّ درع بحن َدرقهف بُدس ٕ دضه يج درُي بّٕ درعكفريَِٕ ،كول
ذر ِ

ص دهلُِٕ درُطهّٕ درّ هّوٕ َهقول هًو نشوخٕ وزَسٔ رلًُِوٕ درُي بّوَٕ .ووا مت

النوو أ دٟنعبوو س رلًُِووٕ درُطهّووٕ درّ هّووٕ َوبدسديوو درشووّ آ دضشووعةل ووو صوو ٠ثووُسٔ
21سووبع

2014مَ ،ك و ى ذر و يووُ درشووبا درووبّٙص در و ٓ مبُ بووٌ طووهت درشووقُإِ

ناَدنً در ببٓ نلٖ درّ و.
ٔٔٚ

تدخل التحالف السعىدي فً الٍمه:
إعادج سطىج القاوىن أم فرض لقاوىن السطىج؟!

د .ىحيد امساعدي
دكذىزاٍ فٍ اللايىى العام
وةاخدددث فدددٍ اللدددسوى الظٌاطدددٌح والدولٌدددح -
العساق

بييدأ اهتخيياهف اهييذ ٜقيي٘وٖ اهضييع٘وٙٗ ٞٙتييأهف ًييّ عغييز وٗي (ًييّ بِٔٚييا وٗي دلوييط
اهتعاْٗ اخلوٚجً ٛا عدا صوطِ ٞعٌاْ) ِاٚذَ غارا ب٘ ٞٙعو ٟمجاع ٞأُصار اهلل فيٛ
اهيي ٌّٚف يي ٛأٗالييز ًييارظ  ٗ ،َ2115هييم بييى أٙيياَ ًييّ وعيي٘ ٝعبييد ربييٕ ًِصيي٘ر ٓيياو- ٜ
رمس ٚيًا  -ر اهتييدلى اهعضييلز ٜاخلييارب ٛف يي ٛاهييٗ .ٌّٚف يي ٛحييو أْ اه٘ ٙييا املتخييدٝ
ارًزٙلٞٚ

غارن بغلى ًباعز في ٛاهغارا اجل٘ٙي،ٞ

أُٔيا قيدَ اهيدعٍ اهو٘بضييت

ٗا صتخبارا  ٛهق٘ا اهتخاهف ٗ .د بزر اهتخاهف دلوٕ اهعضلز - ٜفي ٛحِٚيٕ  -بأُيٕ
بييا ١بِييا١ع عويي ٟوييي اهييزٚ٢ط ٓيياوٗ ،ٜبٔييدف عاو ييٕ ر اهضييوط ٞاهيييت كيياْ فييٗ ٛا ي
احلاي د اصتقاي ًِٔا ٗفز ًّ اهبالو في ٛصٚاق ُشار ًضو والو.ٛ
بؼُسٔ باََ ،ّٕٙفة ً ١حك م درة نُى دراَرْ ،فإى وٓ نوُ

وو درعواصل درقشوكبٓ

فوووْ درووّ و  ٟميكووو وى ِكووُى ظووبَن ً ال ٟالذد و ٘ َفووق ؽُِوول ووو فلووص د ١ووو
دروواَرَْ ،يوو د  -فوووْ َدووو دؿوو  -ي ووواث حعووٖ د٣ىَ ،ذروو نلووٖ درووبغم ووو
دٟانو ٘دد درب طلووٕ وى درةووبدس  2216وووا صو  ُ٬درعخو رف درشووقُآ درعوواصل درقشووكبٓ
ؿا درّ و.
الى درفةبٔ ( )2و دضو أ ( )2وو ّثو ا د ١وم دضعخوأ ؼعوب نلوٖ درواَ درعواصل فووْ
درظَٞى درادصلّٕ رلاَ

ي ِكو يه ك وبدس و فلص د ١و ى  ُ٬دسعخادم درةُٔ

درقشووكبِٕ ،ك وو وى دضوو أ ( )53ووو ّثوو ا د ١ووم دضعخووأ ؼعووب نلووٖ دضهع وو د

ٜٔٔ

اللضٌح الىطًٌح فٍ خطاب كائد الثىزج

د٥ولّ ّٕ ثل اَ فلص درعق َى وَ دؾ قٕ درقببّٕ الن ٘ د٥ذى ب سعخادم درةُٔ اَى
وبدس و فلص د ١و.
ِعه َ

ة ره درعخلّلْ يو د درعواصل درقشوكبٓ فووْ دروّ و وو ؼو رف ف ُنوٕ اَ

بةّ أ دض لكٕ درقببّٕ درشقُإِ(َ ،)1ذر هلاحن ؼلّل د١س ض درة نُنْ در ٓ تقع اٍ
دراَ دريت تةُم ب رعاصل درقشكبٓ فوْ ح رٕ درّ و ك س رعاصلً َ .به ٘ ٪نلوٖ ذرو
سًّعم دضة باسدسٕ وـّع سّٙشّع فوْ ي د درؼاا:
وَ :ًٟد١ثب درة نُنْ َدرشّ سْ رل لوا درو ٓ وا وٌ نبوا سبوٌ هؼوُس يو آُ َ ،دفةعوٌ
نلٖ درق لّٕ درقشكبِٕ فوْ درّ و.
ث نّ ً :تكّّف درشقُإِ رلهزد درّ

بأنٌ ِظكل تًاِادً  ١هً درةُ ْ.

احملىر األوي:
د١ثب درة نُنْ َدرشّ سْ ر لا ي آ رلعاصل درقشكبٓ ؿا درّ و
بؼفٕ ن َٕ ،فوْ درُوت دربديو ،رّص شعغبب ً وّ م سٝس ٘ اَ ب لا دضش نأ وو
اَ وصبٗ ؿا

ميكو وى ِقع تًاِادً رلشلم َد ١و ؿ و حاَايم د٥ولّ ّٕ َ .و

د ١ثلووٕ دؿاِثووٕ نلووٖ ذر و طلووا دؿكُ ووٕ درقبدوّووٕ دضش و نأ ووو درُ ِٟو د دضعخووأ
د ١بِكّٕ فوْ ق سبٕ تهعّم دراَروٕ د٥سو( ّٕ ٠ادنوع) ،وَ طلوا سوُسِٕ رل شو نأ
دربَسّٕ فوْ درهزد دضشولذ درشوُسٓ ،حّوث ميكوو دنعبو س درعواصل نوو طبِوق دروانُٔ
ظبَ مبُ ا درة نُى دراَرْ َؿ و درشوّ و د َد١طوب دراسوعُسِٕ دض هُحوٕ ربٝسو ٘
دراَ َ .ي د د ١ب وا ِ ٟثري وٓ ا ط ض ظل هؼا طو غل درُظّفوٕ (سٙوّص دراَروٕ
در ٓ ِ لا درانم) و نُنّ ً َرّص قل ط .
ركو فوْ دؿ رٕ درّ هِّٕ ٟ ،ع ع نبا سبٌ ي آ مبُووف َدؿوذ  ٟروبص فّوٌ بؼوفعٌ
"سٙوّص دراَروٕ درظووبنْ"١ ،نوٌ فوووْ بادِوٕ د ١وب تووُس درشول ٕ درب ٙسووّٕ فووْ دنعخ بو د
2012م ضووأ نو

َ ،دروويت دنعًووت فوووْ ف دِووب 2014مَ ،ركووو مت متاِووا تلو درُِٟووٕ

رشهٕ وصبٗ اَى ُدفةٕ ببض نّٕ وَ طقبَّٕ .نةبً دسعة درشّا ي آ ب سِقٕ ونٌ َوو
ؼووت ؿووغط حبكووٕ ونؼو س دهلل "دؿووُثّ "َ ،الى كو ى وووا وو م بإرغو ٘ دسووعة رعٌ فوووْ
ٔ -التحالف ادلكون من عشر دول وبقيادة السعودية( :البحرين ،الكويس ،قطر ،اإلمارات العربية ادلتحدة ،مصر ،األردن ،ادلغرب،
السودان ،السنغال).
ٕٓٔ

َوت ٟحق نها متكو و درفبدس و ػهق َ٘ ،ذرو بًواحن الؿوف ٘ طوبنّٕ ظ يبِوٕ
نلٖ درعاصل درقشكبٓ درشقُآ به ٘ ٪نلٖ انُتوٌَ .نهوا يو ٍ دؾزّٙوٕ وو درـوبَسٓ
ؼاِا

الذد ك ى طلبٌ دؿؼُ نلٖ دضش نأ دـ س ّٕ و ول ػوفٕ وَ وؤُ سمسّوٕ

وَ ونٌ ِ ٟع ع بأٓ وثب و نُنْ(.)1
فوْ تؼُسن  ،رّص ر ر درةبدس وٓ ػفٕ و نُنّٕ١ ،نٌ دؽ باَى َ ُا غ ٘ و نُنْ
ضؼاسٍ و ًٕ١َ ،نٌ  -وو ًوٕ وصوبٗ  -مت بـوغُط بقوض اَ دـلوّج ،ك و وى
ي آ ي ِكو ُِد ٌ ؤُ دحع ٠و وهيب وَ تواصل اَ وصوبٗ ؿوا بو٠اٍ حعوٖ ِ لوا
دضش نأ و اَرٕ وَ اَ وصوبَٗ ،المنو كو ى فوبا نوزد ادصلوْ ميو َطوأى ادصلوْ
عت.
حعٖ

درةبُ فبؿ ً مبةُرٕ وى درشّا يو آ  -درو ٓ ِوانْ ونوٌ دروبّٙص درظوبنْ -

وا تؼبحن ؼت د٥كبدٍ نها وام دسعة رعٌ فووْ ِهو ِب 2015م َفو ٬ب فووْ َووت ٟحوق
و درب٠ا; ف و دضقةُ  -فةط – دنع ا تل دضةُرٕ فوْ ح  ٟتزد درةوُدد دضشولخٕ
درّ هّٕ ص ؿقٕ رةّ اتٌ َتشّ ب فقلّ ً نلٖ د١سضَ ،الذد و ك نوت تُ ًّو د دروبّٙص
َوَد بٍ  ٟتزد ن ف ٔ َفق رٕ .ركو ق ّ د درُدو نل د١سض تظري الس وى و ِشّ ب
نلٖ ٞسش د دراَروٕ َيّ ٚتًو دؿكُ ّوٕ َدرةوُدد دضشولخٕ يوْ حبكوٕ ونؼو س دهلل
"دؿُثّ ".
رقل ذر در بح ِه

وو ت ِوب ف ُنوٕ درواَ فووْ الطو س ن لّوٕ ن ػوفٕ دؿوزم ؿوا

دؿُثّ بأى تاصلًم درقشكبٓ ٨ِ ٟق٬ا دنعً ك ً رل أ ( )4/2و ّث ا د ١م دضعخأ
درويت ؼعوب نلوٖ درواَ د١نـو ٘ درعوواصل فووْ درظوَٞى درادصلّوٕ راَروٕ وصوبَٗ ،ذرو
بهفوووْ د١س و ض در و ٓ تقع ووا نلّووٌ دروواَ دضعاصلووٕ ع ووث ً٠فوووْ انُتً و رل ش و نأ ووو
طووخؽ تقع و ٍ تل و دروواَ دؿ و كم درظووبنْ رلووّ و .فً و ٍ دؿيووٕ تبوواَ شووعهأ الس

1 - Taimur Malik and Bilal Ramzan, "Intervention in Yemen and international
law", daily times, April 12, 2015; available at:

https://dailytimes.com.pk/101187/intervention-in-yemen-and-international-law/
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وس ض غري سلّمَِ ،قزر ذرو د ١وب درُؿو دهلوع هلو آ وو صو ٠تةاميوٌ دٟسوعة رٕ
َدررتد

نهً فّ بقا َؾُ ٌٙالس اَ يْ وس س ً سدنّٕ رلخب نلٖ درّ و.

َدرشووٞد د٣ى :يوول ِع طووٖ درعوواصل فوووْ درؼووبد فوووْ درووّ و و سَح درةو نُى دروواَرْ
در ٓ ِهعم دسعخادم درةُٔ
درُدؿذ وى ّث ا د ١م دضعخأ وعب دسوعخادم درةؤُ فووْ درق٠وو د دراَرّوٕ ،ال ٟونوٌ
ِهؽ نلٖ َ ُا ظبف وا ِشعلز ى دسعخادم درةُٔ ؿا درشّ أ د٥ولّ ّٕ راَرٕ و ،
َدرعبف و ى وَ دٟسووعثه ٘دى ي و  :دسووعخادم درةوؤُ درقشووكبِٕ فوووْ دروواف نووو درووهفص،
َك ر دسعخادم درةُٔ دريت ِأذى بً فلص د ١و دراَرْ مبُ ا درفؼل درش ب

و

ّث ا د ١م دضعخأ.
َدرشٞد دض بَح يه  :يل ِقع درعاصل درشقُآ فووْ دروّ و دنعًو ك ؿعوب دسوعخادم
درةوؤُ دضهؼووُؾ نلّووٌ فوووْ دضو أ ( )4/2ووو ّث و ا د ١ووم دضعخووأ وَ النووٌ ِوواصل ؿ و و
دٟسعثه ٘دد درة نُنّٕ دضهؼُؾ نلًّ فوْ دض أ ( )51و ّثو ا د ١وم دضعخوأ دضعقلةوٕ
عق دراف نو درهفص
و درُدؿذ ادً دسعبق ا دٟسعثه ٘ دضهؼُؾ نلٌّ فوْ درفؼل درش ب

و ّث ا د ١وم

دضعخووأ ١نووٌ  ٟتُ ووا وـووّٕ نلووٖ د٥طوو٠ا فّ و ِعقلووق بووإذى فلووص د ١ووو ب سووعخادم
درةُٔ.
تشعها َ ًٕ درهعب درشقُإِ هل د دهليوُم الس ونًو

و ٘د بهو ٘ ٪نلوٖ طلوا وو درشول ٕ

دؿ ك ووٕ (حكُ ووٕ درووبّٙص ي و آ)َ ،ي و د و ووب ظووبَ مبُ ووا درة و نُى دروواَرْ.
َركو ،و درُدؿذ وى ي ٍ درانُٔ رلعاصل د ١وهيب فووْ دروّ و تبواَ ظوُبٕ بًظ طوٕ
درظووبنّٕ َدنقووادم درؼوو٠حّ دَ ،ذروو

ووو حّوووث دنعًوو ٘ ووأ َِٟووٕ درووبّٙص يوو آ

َدسووعة رعٌ ووو هؼووبٌ دروويت تةووام بً و الس در ضو ى فوووْ ِ 22هو ِب 2015م بقووا دسووعة رٕ
دؿكُ ٕ بب ٙسٕ ص را قفُظ ع ح َ ،و ثم فبدس ي آ الس ص سج دروّ وَ .ب رعو رْ،
فووإى طووبنّٕ َػوو٠حّ د ي و آ دراسووعُسِٕ كخو كم تق٬ووا يظ وًٕ ،مم و هقوول د٥ط و س
درة نُنْ رلعاصل درقشكبٓ درشقُآ ؿا درّ و ظُ ب رغ ُض.
بؼفٕ ن ٕ ،درةـّٕ درّ هّٕ بب عً تعشم بقام درُؿُحَ ،ذرو ١ى نبوا سبوٌ هؼوُس
ي آ ك ى  -و ن حّٕ فقلّٕ  -وا فةا درشّ بٔ نلوٖ و وزد٘ كوبرئ وو دروب٠ا هو
ٕٕٔ

فرتٔ طُِلٕ ،ك سّ بد حبكٕ ونؼ س دهلل نلٖ ػهق ٘ فوْ طوًب سوبع

2015م،

َي تقا غ ربّٕ وُدد دؾّع تشعيّا  -آن دك َ١ -د ب نبا سبٌ هؼُس ي آ.
ك و وى د١سووص درع ثّلّووٕ دراميُوبدطّووٕ رُِٟووٕ يو آ درظووبنّٕ ك نووت ؿووقّفٕ فوووْ
ذدتً  ،ففوْ ونة

دحعي

د

ِش ٖ درببّ درقببْ دريت وط حوت بو ربّٙص درشو بق

نلْ نبادهلل ػ ح ،ف ر ي آ ب نعخ ب د ك ى يُ دضبطذ درُحّا فًّ نو م 2012م،
َك ى و دضةبس وى تهعًْ َِٟعوٌ ب نعخ بو د اميُوبدطّوٕ ك لوٕ فووْ ف دِوب 2014م،
و ذرو  ،ي ِووعم ال وبد٘ تلو دٟنعخ بو دَ ،مت متاِوا َِٟعوٌ ضووأ سوهٕ وصوبٗ ووو اَى
دنعخ ب د َن

ٞمتب دؿُدس درُط در ٓ ي تكو ؿ و ً ٌ َ ٟػ٠حّ تٌ درةّ م

مبثل ذر د ٥بد٘(.)1
فوْ ِ 22ه ِب 2015م ونلو نبا سبٌ هؼُس ي آ دسعة رعٌ َذرو وبول طوًب وو نً ِوٕ
فرتتٌ كبّٙص تُدفةْ رلّ وَ ،بقا يبَبٌ فوْ َوت ٟحق و ػهق ٘ الس اِهٕ ناى،
تبد وو نووو دسووعة رعٌ ووو  ً٠ٙونووٌ دؽوو ي ؼووت د٥كووبدٍ(َ ،)2ذروو نلووٖ درووبغم ووو
ق َٟد ونؼ س دهلل دضعكبسٔ ثهٌّ نو تل دٟسوعة رٕ َمتشوكًم ببة ٙوٌ فووْ هؼوا
درب ٙسَٕ .وا ك ى يبَبٌ ٟحة ً و نواى الس دض لكوٕ درقببّوٕ درشوقُإِ نو سول هٕ
ن و ى ب و رعزد و و دن وو٠ا ن لّووٕ درعوواصل درقشووكبٓ ؿووا درووّ و َذر و فوووْ ظوول
تأكّاٍ فوْ تؼبِذ رٌ ص ٠يبَبٌ ونٌ ي ِكو راٌِ وٓ نلم بو ن ٠ا تلو درق لّوٕ،
َبقووا دن وو٠ا درق لّ و د درقشووكبِٕ بُوووت وؼووري ان و يو آ الس درعوواصل درقشووكبٓ
در ٓ ك ى حّهً و  ً ٙبؼُسٔ فقلّٕ.
و ه لوق وى دصوع٠حن درقلوٕ ُِ وا دضغو ِب فووْ دؿكوم; فقلوٖ دفورتدض وى نبوا سبوٌ
يو آ ِ ٟووزد فوووْ درق ػو ٕ ػووهق ٘ ِع عو بظووبنّٕ اسووعُسَُِِٕ ،د ووٌ متووبادً قوواَادً
نشبّ ً ،فلّص يه ك مثٕ ط بإ ك نّ تٌ دراسعُسِٕ ب ضُدفةٕ نلٖ دسعةادم اَ وصبٗ

1 - Mohamed Ghobari, "Yemeni president's term extended, Shi'ite Muslim leader
killed", January 21, 2014; available at:
https://www.reuters.com/article/us-yemen-assassination/yemeni-presidents-termextended-shiite-muslim-leader-killed-idUSBREA0K13420140121
2 - President Hadi’s Resignation: Dangers and Alternatives, Position Paper, AL Jazeera
Center for Studies, (Translated into English by: AMEC), 1 February 2015, pp.1-9.
ٖٕٔ

اللضٌح الىطًٌح فٍ خطاب كائد الثىزج

ضش ناتٌَ .ي د دٟفرتدض رّص ثريدً رليا بظكل ص ؾ فوْ درة نُى دراَرْ ،ركو
د ١ب ِؼبذ ثريدً رليا بظكل كبري نها تهقام وَ تعةلؽ سّ بٔ ػ حا در لا
نلٖ ف سٓ دُ ١سَ ،صبَج درب٠ا نو درشّ بَٔ .بؼفٕ ن وٕ ،تعول حةّةوٕ دض سسوٕ
درُدؿووخٕ فوووْ درق٠و و د دراَرّووٕ وى درشوول ٕ دؿ ك ووٕ دروويت ِقعووا بً و اَرّ و ً يووْ ووو
تشّ ب فقلّ ً نلٖ دراَرٕ ممثلًٕ فوْ د١سض َدرةُدد دضشولخٕ َدضٞسشو د دؿكُ ّوٕ،
َتع عو بةبووُ طوقيبَ ،فوووْ يو ٍ دؿ رووٕ تكوُى دؾًووٕ دضشوّ بٔ َدرشوول ٕ دؿ ك ووٕ
فقلّ ً فوْ درّ و يْ حبكٕ ونؼ س دهلل.
احملىر اٌثاين:
تكّّف درشقُإِ رعاصلً ؼت

س تًاِا ونؼ س دهلل  ١هً َو و دضه ةٕ

نها وبد٘ته رل أ ( )51و ّث ا د ١وم دضعخوأ درويت تشو ذ رلواَ ب رعؼوبحن اف نو ً
نو درهفص فةط نها تكُى وا تقبؿت رلًيُم َ ُؿُنه رلاسدسٕ; لوا وو غوري
درُدؿووذ مت و ً و الذد ك نووت وصب و س َوووُ بقووض دهلي و د نلووٖ دضبدكووز دؿاَاِووٕ
درشقُإِ وس س ً ،سُد٘ ك نت حبكٕ ونؼ س دهلل (نلٖ فبض ػخٕ نشبعً ؿبكوٕ
ونؼ س دهلل) شوَٞرٕ نوو ثول يو ٍ دهلي و د وَ الذد ك نوت يو ٍ دهلي و د تظوكل وٓ
تًاِا حةّةْ ر ٢و د٥ولّ ْ رل لكٕ درقببّٕ درشوقُإَِ .بهو ٘ نلوٖ ذرو  ،روّص وو
درُدؿذ

الذد ك ى دٟنع ا نلٖ باو دراف نو درهفص دٟسعب وْ سّعل و  ً ٙفوْ

درعبَحن دؿ رّٕ.
الى دروواف نووو درووهفص "دٟسووعب وْ" يووُ دسووعخادم درةوؤُ رُوووف ييووُم ي ِبوواو فقلّو ً،
َركووو ِقعةووا َبظووكل قةووُ وى ِكووُى َطووّك ًَِ .ووبٗ (ونعووُنْ كوو٠سك آسِهووا)
د١سووع ذ فوووْ

قووٕ ووُسج تو َى ،وى د١ػووُ درع سىّووٕ ضفًووُم دروواف دٟسووعب وْ نووو

درووهفص  -كة نووأ نبفّووٕ اَرّووٕ  -ظًووب نلووٖ صلفّووٕ ح و اث ك و سَر ن و م 1837م،
َذر نها ث س شعُطهُى فوْ كهواد ؿوا حكُ وٕ دٟحوع ٠در ِ نّوٕ ،ف ؽو د
درُِٟووو د دضعخووووأ  -حّهًووو ُ -وفووو ق ِووووادً ووووو درع ووووبا ،ال ٟوى دضعقووو طف

ووووو

د ١بِكّ سو ناَد درثوُدس بإ وادادد درب و َدضوٞى درويت كو ى ِوعم نةلوً نلوٖ و
ب صبٔ تانٖ ك سَر َ .فوْ سا فقل نلٖ ذرو  ،تشوللت وؤُ ببِ نّوٕ روّ ً٠وو كهواد

ٕٗٔ

الس وسدؿْ درُ ِٟد دضعخأَ ،وبـت نلٖ كو سَر َوؿوب ت فًّو درهو س َوسوة عً
و فُا طٟ٠د نّ بدَ ،رةْ و بِكْ نلٖ د١ول ؼبنٌ(.)1
َدا٬نت ببِ نّو وى ذرو دهليوُم كو ى اف نو ً نوو دروهفص ،ففووْ ص بوٌ ،وو َرِوب
دـ س ّٕ د ١بِكْ (ادنّ َبشرت) وى وانْ درواف نوو دروهفص هوا وى ِ٨عًوب :وى
دؿ ٕ الس دراف نو درهفص فُسِوٕ َوًبِوٕ ،عّوث ي توا فو  ًٟر٠صعّو س َي توبا
بً و ؿعووٕ ووو درعق ووا ،ك و وى درةووُدد در ِ نّووٕ ،ب و فرتدض ؿووبَسٔ وى درلخعووٕ
ك نت ؽُ ٬هلم دوعخ م ه طق و درُ ِٟد دضعخوأ د ١بِكّوٕ ،ي تفقول طوّ ٚغوري
ه ةْ وَ ردٙا نو دؿا; حّث الى درفقل در ٓ ت سٍ ؿبَسٔ درواف نوو دروهفص كو ى
ها وى ِكُى قاَاد بً ٍ درـبَسٔ(.)2
َِظري فًُم "دراف درُو  ْٙنوو دروهفص" وَ "درواف دٟسوعب وْ" فووْ درغ روا الس حوق
دراَرٕ فوْ دهليُم وَ ًٟاف ن ً نو درهفص نها تُد ٌ ييُ ً َطوّك ً(َ .)3رع ِوب يو د
درق لِ ،ةعـْ ؼةق

لب ب سرِو فوْ وـّٕ ك سَر ي :

 -1ؿبَسٔ دسعخادم درةُٔ بشبا تًاِا َطّ َ ،ب رع رْ فإى درشوقْ َسد٘ بوادٙل
سل ّٕ ي ِقا صّ س درـبَسٔ.
ِ -٦عق درعه سا ب دربا َدرعًاِا دضُد ٌ(.)4
ادنّو و َبشووورت (َرِوووب دـ س ّوووٕ د ١بِكوووْ) ََرِوووب دـ س ّوووٕ در ِ و و نْ (درلوووُسا
آطبُستُى) دتفة نلٖ باو وى دراَرٕ سُحن ِكُى راًِ

س فوْ دسعخادم درةُٔ ؿا

1- Thomas M. Nichols, Eve of Destruction: "The Coming Age of Preventive War",
University of Pennsylvania Press,2008, p. 2
2- Webster, Daniel. "Letter to Henry Stephen Fox"; in: K. E. Shewmaker (ed.). The Papers
of Daniel Webster, Diplomatic Papers, vol. 1 (1841-1843), 1983, Dartmouth College
Press, p. 62.
3- Charles Pierson (2004). "Preemptive Self-Defense in an Age of Weapons of Mass
Destruction: Operation Iraqi Freedom". Denver Journal of International Law and
Policy, University of Denver, 2004, p. 33,1.
4- "The Legal War: A Justification for Military Action in Iraq", Gonzaga Journal of
International Law, 2005; available at:

http://www.gonzagajil.org:80/content/view/110/26/
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دؾً د درف نلٕ غري دؿكُ ّوٕ فووْ اَروٕ وصوبٗ ،الذد ك نوت يه رو "ؿوبَسٔ رلواف
نو درهفص َفُسَِٕ ،ي ِرتك وٓ صّ س رلُس ٙل د١صبٗ وَ رلعادَ "(.)1
و ب رهشبٕ ١ي ّٕ باو ك سَر  ،فةا ك ى باو دراف نو درهفص قرتف ً بٌ وبول
دصعب س ك سَر  ،ال ٟوى وي ّٕ دٟصعبو س تب و الس ونوٌ َؿو

قو ِري َدؿوخٕ ِوعم نلوٖ

وس سووً ؼاِووا و الذد كو ى يو د دسووعخاد ً طووبنّ ً ؿووق دروواف وَ َ ،)2(ٟوووا ح و ر
دٟصعب س نلٖ وبُ ببِ نّ ثم مت دنع اٍ ٟحة ً كيز٘ و درة نُى دراَرْ درقبيف(.)3
َفةو ً مبِو د د١حووادث فوووْ درووّ وِ ٟ ،بوواَ وى حبكووٕ ونؼ و س دهلل تظووكل تًاِووادً
َطووّك ً ب بّقعووٌ ،ممو وووا ِو س توواص ً٠شوولخ ً مبُ ووا دضو أ ( )51ووو ّثو ا د ١ووم
دضعخأ َ .و دؾاِب ب رو كب وِـو ً ونوٌ نلوٖ دروبغم وو دضبو ا ٜدرعُ ًّّوٕ دضهؼوُؾ
نلًّ فوْ وـّٕ ك سَر  ،فإى درةبُ دراَرْ ضفًُم درـوبب د درُو ّٙوٕ (دٟسوعب وّٕ)
ِ ٟزد

عانّ ً و حّث دض سسٕ دراَرّٕ.

وو دضًووم يهو وى ن٠حووغ وى دروبّٙص يو آ وووا دسووعها فووْ سسو رعٌ الس فلووص د ١ووو
دروواَرْ الس دضو أ ( )51ووو ّثو ا د ١ووم دضعخووأَ ،ذرو نلووٖ درووبغم ووو نووام َؿووُح
درع ِووب َد١سو ض درة و نُنْ ركّفّووٕ طلووا درعوواصل ن و ً٠ب ض و أ (١ ،)51ى ذرو سمب و
ِقو ؿو ه ً وى درووّ و ِعقووبض رلوًيُم ووو وووُٗ ص س ّووَِٕ .بواَ يهو وِـو ً وى دٟانو ٘
مب سسووٕ الِووبدى سووّ بٔ فقلّووٕ نلووٖ حبكووٕ ونؼو س دهلل َدنعً كًو رل و أ ( )4/2ووو
ّث و ا د ١ووم دضعخووأَ ،درعشوولّم بًوو د يوو د دٟانوو ِ٘ ،فعةووب الس دضه ووق َفووبا نووو
ق ّ د درُدو (َ .)4حّث النٌ و غوري دحملع ول مت و ً وى ِثبوت يو آ شوعُٗ درشوّ بٔ

1- Letter from Daniel Webster, US Secretary of State, to Mr. Fox (April 24, 1841),
BRITISH AND FOREIGN STATE PAPERS (1129, 1138), James Rigway & Sons,
1857.
2- O'Brien, John, International law, Cavendish Publishing Limited,2002, p. 682 .
3- Ibid.

ٗ  -وفقاً ألحكام ادلادة (ٔ٘ ) من ميثاق األمم ادلتحدة ،من احلقوق األساسية (ادلتأصلة) لكل دولة ذات سيادة أن تردع العدوان
الواقع على أراضيها من أجل ٘ناية سيادهتا اإلقليمية ،فمبدأ الدفاع عن النفا من الدول يف ٘ناية سيادهتا اإلقليمية
قاعدة عرفية راسرة جيب شلارستها بطريقة دفاعية وليسس بطريقة عقابية.
لتفاصيل حول تلا ادلسألة فيما يتعلق بالعدوان السعودي على اليمن انظر:
ٕٔٙ

درفق رٕ و الِبدى نلٖ حبكٕ ونؼ س دهلل ،فب رع رَْ ،فوْ ثل ي ٍ درعبَحن درش ٙأ،
ِبوواَ وى دض و س درُحّووا ضً مجووٕ ونؼ و س دهللَ ،در و ٓ ميكووو وى ِووُفب بقووض درظووبنّٕ
دهلظٕ راَ درعخو رف ،يوُ طلوا يو آ َ ُدفةعوٌ فّ و ِعقلوق ب رق ول درقشوكبٓ ؿوا
"دؿُثّ " نلٖ درهخُ درُدسا فوْ دربس ٙل دضُ ًٕ الس فلص د ١و دراَرْ َبقوض اَ
دـلّج.
رقوول و سووبق ِٞكووا و وطووبن الرّووٌ ووو نووام تووُدفب غ و ٘ و و نُنْ وَ طووبنْ هل و د
درعاصل ،ص ػٕ فوْ غّ

وبدس ملص د ١و مبُ ا درفؼول درشو ب

وو ّثو ا د ١وم

دضعخأ ِش ذ ؼاِادً ب رق ل درقشكبٓ فووْ يو ٍ دؿ روَِٕ .عول درعواصل درقشوكبٓ
و اَ درعخ رف َناَدنً نلٖ درّ و فعةبدً الس تةواِم وٓ وسو ض وو نُنْ سولّم ِو س
ظبَنّٕ دضظ سكٕ فوْ ثل ي د درعاصل درقشكبٓ.
الى دفعة س درعاصل درقشكبٓ ؿا درّ و رل ظوبَنِّٕ ٟ ،هفووْ وسوص درعوزدم د١طوبدحن
َدراَ دضعاصلٕ بـ ى نام وّ ًو بوأٓ ن ول ووا ِق٬وا صبوو ً ر٢حكو م درشو سِٕ فووْ
درة نُى دراَرْ د٥نش نْ .ركوو و يوُ ح ػول نلوٖ وسض درُدوو ِثبوت وى تلو درواَ
َد١طبدحن ي تلق ب ً ٓ١ ٟو دضُدثّق َد١نبدحن دراَرّٕ دضعقلةٕ ب ؾ نا د٥نش نْ.
ه و بووا٘ درعوواصل درقشووكبٓ (ن ػووفٕ دؿووزم) نلووٖ درووّ و ،بوواود ك سثووٕ النش و نّٕ
تعكظف ،الذ وسفبد تل درق ػفٕ نو ةعول نظوبدد دٟ٣حن وو دضوانّ َ ،واد الس
ه َػُ دضِ٠

و دضانّ الس دـا د درق ٕ دؿُِّٕ َدضّ ٍ درهعّفٕ َدركًبب ٘

َغريي و ووو دٟحعّ و د د٥نش و نّٕ درـووبَسَِٕ ،وػووبخت درووّ و ب رفقوول نلووٖ "ح فووٕ
درك سثٕ" ،د ١ب در ٓ تزدِاد قوٌ د١ػوُدد درويت تواِو ذرو درعواصل ب نعبو سٍ ن وً٠
غري وص٠وْ َ ٟو نُنْ.
فووْ ُِرّووُ 2015م وػواس در ضو ى دَ١سَبووْ ةرتحو ً( )1تـو و "الادنوٕ درـووبب د دؾُِوٕ
دروويت و و م بً و درعخ و رف در و ٓ تةووُاٍ درشووقُإِ َدؿؼ و س دربخووبٓ در و ٓ فبؿووعٌ نلووٖ
Ishan Jan, M. N. and Lawan Haruna, A., "Saudi-Led Military Intervention in Yemen and
International Law", Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities,23 (S),2015,
p.193.

1 - European Parliament resolution on the situation in Yemen, (2015/2760), (RSP),
European Parliament; available at:
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 "درـووبب د دؾُِووٕ ووو وبوول درعخوو رف:ووورتدح الس درةووُ بووأىٟ َذيووا يوو د د،"درووّ و
ٓ نش و نْ دروواَرْ در و٥درقشووكبٓ بةّ و أ درشووقُإِ َوعوول دضووانّ دنعً و ك رلة و نُى د
." ّػ ب د فوْ ػفُحن دضان٥ِع لا دؽ ذ مجّ دـ ُدد دض كهٕ ضه وَ تةلّل د
 وم١غ ثوٕ فووْ د٥نشو نّٕ َد٥َى دٞدرق م رلظ

١بقاي و م سعّفو وَببدِو ( ش نا د

نشو نّٕ فووْ دروّ و غوري٥ "حيوم دضق نو ٔ د:) تـو و وى1( وو١غ الس فلص د٠دضعخأ) بب
 حّوث،"ٕ و الادنوٕٮ رووو "دهلي و د نلوٖ دضهو طق درشوكهّٕ َدربهّوٕ درعخعّوٕ دضانّو،"س
."ْنشو نْ درواَر٥غ وى دهلي د درشقُإِ "ؽ رف بظوكل َدؿوذ درةو نُى د٠وكا درب
 حّث،ّٕ ُادن د و ناا عزدِا و دضهع د دراَرّٕ غري دؿك٥َوا ان ت ي ٍ د
)4(

 حوواَا٠) َ هع ووٕ وطبو ٘ بوو3() َوَكشووف م2( يّووُ و سدِووعص ََتووع: ووو٫دتً ووت كول

م دتً وت2016  َفووْ ِهو ِب.ْنشو نْ درواَر٥دض لكٕ درقببّٕ درشقُإِ غوبا درةو نُى د
 ووم دضعخووأ دض لكووٕ درقببّووٕ درشووقُإِ بظووو يي و د "َدسووقٕ دره و ا٢ؾهووٕ ت بقووٕ ر

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8RC-2015-0680+0+DOC+XML+V0//EN
1 - Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief
Coordinator, Stephen O’Brien - Statement to the Security Council on Yemen, 19
Aug 2015; available at:
https://reliefweb.int/report/yemen/under-secretary-general-humanitarian-affairs-andemergency-relief-coordinator-stephen-2
2 - Yemen: Coalition Fails to Investigate Unlawful Airstrikes, US Could Share
Responsibility for Indiscriminate Attacks, November 26, 2015; available at:
https://www.hrw.org/news/2015/11/26/yemen-coalition-fails-investigate-unlawfulairstrikes.
3 - "UK arms sales fuelling Yemen crisis in potential breach of law", says
Oxfam,11th Sep 2015; available at:
https://www.oxfam.org.uk/media-centre/press-releases/2015/09/uk-arms-sales-fuellingyemen-crisis-in-potential-breach-of-law-says-oxfam
4 - Yemen: Health facilities under attack - MSF wants answers, Access to health
care for people affected by war must be guaranteed,25 January 2016; available at:
http://www.msf.org/article/yemen-health-facilities-under-attack-msf-wants-answers.
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َ هًيّٕ" نلٖ ويادحن انّٕ( ،)1ففووْ تةبِبيو دضكوُى وو  51ػوفخَٕ ،درو ٓ ُِثوق
" 119طلقٕ تعقلق ب نعً ك د درةو نُى درواَرْ د٥نشو نْ" ،ػوبحت درليهوٕ بوأى سّ سوٕ
درعيُِ ِعم دسعخاد ً كأسلُ حب (.)2
نلٖ دربغم ك ر

و ن لّٕ درـغط دضكثفٕ و دض لكٕ درقببّوٕ درشوقُإِ ،ذيوا

در ضو ى دَ١سَبووْ فوووْ ببَكشوول الس درعؼووُِت بأغلبّووٕ س و حةٕ رووانم حعووب د١سوولخٕ
دضفبَض نلٖ دض لكٕ درقببّٕ درشقُإِ(َ ،)3

وى درعؼُِت ي ِكو لز ً و نُنّ ً،

ركهٌ وسسل بّ ن ً سّ سّ ً وُِ ً َحاا س بةٕ ً ٕ.
خالصح:
 تقع اَرٕ درّ و الحاٗ ووام بدكوز دؿـو سٔ فووْ درظوبا د١انوَٖ ،يوْ بلوا ًومدسوورتدتّيّ ًَِ .ق و نْ درووّ و بشووبا سووُ٘ د٥ادسٔ َدرفش و ا َدرؼووبد درووادصلْ ووو درفةووب
َدٟؿ بدب د بشبا درهزدن د دضشلخٕ دريت هل آث س ص رئ نلٖ دضه ةٕ َدرق ي.
 ي ِكووو وووبدس صووُض دض لكووٕ درقببّووٕ درشووقُإِ رق ػووفٕ دؿووزم فوووْ درووّ و ،فوووْدرش اض َدرقظبِو و سض 2015م وبدسدً ذد وبقو ا دسورتدتّيّٕ ص رؼوٕ تعقلوق بو  ١و
درةُ ْ درشقُآ فوْ ن ق درب٠ا دؾهوُبْ  -عشوا دٟانو ٘دد درشوقُإِ  -وَ وـوّٕ
ُد ًٕ ظبَ دهلّ هٕ دِ٥بدنوْ فووْ درقو ي درقببوْ َد٥سو ْ ٠عشوا و ػوُسد روٌ
درشقُإِ.

1 - Ewen MacAskill, "UN report into Saudi-led strikes in Yemen raises questions
over UK role", 27 Jan 2016; available at:

https://www.theguardian.com/world/2016/jan/27/un-report-into-saudi-led-strikes-inyemen-raises-questions-over-uk-role.
2 - "Yemen conflict: Saudi-led coalition targeting civilians", UN says, 27 January
2016; available at:
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35423282
3 - Ewen MacAskill, "Saudis lobby MEPs before arms embargo vote over Yemen",
25 Feb 2016; available at:
https://www.theguardian.com/world/2016/feb/25/saudis-lobby-meps-before-armsembargo-vote-over-yemen.
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 الى درعخو رف درقببووْ بةّو أ درشووقُإِ ي ِكووو ح ّو ً ضو ِ ٨لووق نلّووٌ درظووبنّٕ ووود١سو ض ،حّووث وادس درلقبووٕ َفووق ؼ و ؿٌ دـ ػووٕ ،حعووٖ ونووٌ ي ِشو نا دؿكُ ووٕ
دٟفرتدؿّٕ نلٖ درقُأ الس ناى بل وبة ي بيُنٕ راٌِ فوْ دربِ ض.
 الى دؿ لٕ درقشكبِٕ بةّ أ دض لكوٕ درقببّوٕ درشوقُإِ ؿوا دروّ و تهعًو درةو نُىدراَرَْ ،رّشت وكثب و ناَدى فوْ ق َرٕ رعأكّا درهفوُذ نلوٖ دراَروٕ ذدد دضُوو
دٟسرتدتّيَْ .يُ و ب بتبط وس س ً ب رُ ِٟد دضعخأ د ١بِكّوَِٕ ،هفو

وو صو٠

َك ًٙ٠فوْ ه ةٕ دـلّجَ ،ذر فوْ ق َرٕ ٥ن أ تأكّا سّ بتً نلٖ درّ و.
 ِقكص درعاصل درقشكبٓ درشقُآ َدراَ دضعخ رفٕ قٌ فوْ دروّ و يّ هوٕ وو نُىدرةوؤُ َرووّص سووّ أ درة و نُى دروواَرَْ ،ميثوول ك و ر دنقك س و ً رلًّ هووٕ د ١بِكّووٕ
َدرغببّٕ نلوٖ درظوبنّٕ دراَرّوٕ َالنو أ النعو ج يو ٍ دهلّ هوٕ وو صو ٠فو نل َوطوبدحن
َك ٘٠هلم فوْ دضه ةٕ.
 كل دراَ دـلّيّٕ َفلشوً درعقو َنْ َدؾ قوٕ درقببّوٕ َدرُِٟو د دضعخوأ درويتتش نا د٣ى دض لكٕ درقببّٕ درشقُإِ ،يوْ وِـو ً تعخ ول دضشوَٞرّٕ درة نُنّوٕ دراَرّوٕ
فوْ بميٕ درقاَدى دراَرّوٕ ؿوا دروّ و ،حّوث روّص رواٗ

قوٕ درواَ درقببّوٕ َاَ

فلص درعق َى دـلّيْ وٓ سل ٕ رلعؼبِذ ب هليُم درقشكبٓ نلٖ درّ و.
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القضٍح الىطىٍح فً خطاب قائد الثىرج

أ.أٍس املاضٍ
كادددث وةاخددث فدددٍ اللددسوى الظٌاطدددٌح
واالطذسادٌجٌح

ِمذِح:
تقكص ص ب د و ٙا درثُسٔ درشّا نبوا دضلو بواس درواِو دؿوُثْ دسوعه ا نعبتوٌ الس
درةـّٕ درُطهّوٕ نلوٖ نوا ٮا وو دضه لةو د درفكبِوٕ َدرهعبِوٕ درويت ِهوععم وو ص٠هلو
صلفّعووٌ دضقبفّووَٕ .سووهخ َ فوووْ ي و ٍ دراسدسووٕ ؼلّوول ـ و

ص ب و د و ٙووا درثووُسٔ

بًاحن تةاِم سَ ِٕٝدؿخٕ حُ ناا وو دضشو ٙل درويت توبتبط ب بّقوٕ نعبتوٌ َ ُدوفوٌ
الرد٘ درةـّٕ درُطهّٕ; َذر فوْ الط س نواا وو درهةو ط درويت نعهو َ فًّو فلشوفٕ سِٝعوٌ
رلؼووبد َن٠وعووٌ ب رةـووّٕ درُطهّووَٕ ،طبّقووٕ فً ووٕ ؾارّووٕ درؼووبد د ٟع و نْ نلووٖ
دضشووعُٗ درووُط َ ،تةّووّم ك نووٕ درظووقا فوووْ ص ب تووٌَ ،ؼلّوول دضـ و

درُطهّووٕ

فًّ َ ،ك د قبفٕ هًيٌ فوْ وبد٘ٔ درع سِخ د٥نش نْ َدرُط .
ووو حّووث دـلفّووٕ درثة فّووٕ دروويت بلووُسد َنّووٌِ ،شووعها درشووّا نبووادضل دؿووُثْ الس
درؼفخ د دضظوبوٕ فووْ درورتدث درقببوْ د٥سو ،ْ ٠تلو درويت ت٨ي٭ولٰ درقةول َؼوث نلوٖ
درقلم َدرق ل َدرقا َنؼبٔ دؿق َدضُشعـقف .
ِقووا د١سو ض درفكووبٓ د َ١درو ٓ ِه لووق هووٌ نبووا دضلو دؿووُثْ فوووْ ص ب تووٌ يووُ
د٥سث درهعبٓ درو ٓ صلّفوٌ درظوًّا حشو دؿوُثْ فووْ ق ؿوبدتٌ ( ٠ر وٌ)َ ،درو ٓ
ِةووام فّووٌ هًيو ً اِووادً رفًووم درووهؽ درةبآنووْ َدٟيعوواد٘ بووٌ فوووْ دؿّو َٔ ،ذرو َفةو ً
ضةُرعٌ" :ن نلٖ درُدو َن نلٖ درةبآى"َ ،هلو د د٥سث درهعوبٓ (درةبآنوْ) اَس ٫يو م
فوْ فعذ آف ا ت ُس دضقبفٕ راٗ درشّا نبا دضل  ،در ٓ باَسٍ ِةُم بق لّٕ ت ُِب هلو د
د٥سث َِبدكم نلٌّ َ ،و ِوزد د٥سث درو ٓ صلفوٌ درظوًّا حشو دؿوُثْ ع وٕ الس
دضزِووا ووو دربخووث َدراسدسووٕ ،حّووث ي ِأص و ذر و د٥سث حةووٌ ووو دراسدسووٕ درقل ّووٕ
َدرعخلّل َدرهةا دضُؿُنّ .
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اللضٌح الىطًٌح فٍ خطاب كائد الثىزج

نبوا دضلو

ظ نا د٥سث درهعبٓ در ٓ صلفٌ درظًّا حش دؿُثِْ ،قكص ص و

دؿووُثْ ق و سحن اِووأ دكعشووبً صوو ٠ػببعووٌ درع سىّووٕ فوووْ تؼوواٌِ ضً ووٕ وّ و أ
ة َ ٕ دؿبَ درقاَدنّٕ درشت نلٖ ػقأ دريت طهعً درشل ع ى درّ هّٕ َدرشوقُإِ،
َكو ر صوو ٠تهعووّم نظو ط ونؼو س دهلل َسسووم قوواادد ن٠وووعًم بو مع
دحمل ِا َدرؼاِق َدضُق آ ...الخل .ف ُد

دحملووّط

بحلٕ دؿبَ درشوت َد وٌ درشوّا نبوادضل

 فوووْ درُدو و  -وـ و ِ قةووأ َ شووعيادد تع لووا حلووً ب بِةووٕ َدنّووَٕ ،تقةّوواددوُصبٗ بٗ حلً نفُِ ً اَى ؽ ّط ٨شبق َمت دسعّق

نع ٙيً درشلبّٕ وَ د٥ه بّٕ.

َ ّوووادى دؿّوو ٔ د ٟع نّوووٕ يوووُ دحملوو دربّٙشوووْ فووووْ دصعبوو س د١فكوو س َدرهعبِوو د
َتؼُِبً َفوْ ن لّٕ ت ُِب َالغه ٘ دضقبفٕ دربظبِٕ.
الى تةا ّٕ دـ
ؿ

د دمع

دؾ قوْ  ٓ١و ٙوا َوي ّعوٌ تعخواا بةواس  ٠شوٕ يو د دـ و
فوْ َؿقٌ درع سىْ دضق ػب ر ر دـ و َ .تهبو وي ّوٕ و ِةا وٌ

و ٙووا درثوووُسٔ درشوووّا نبوووا دضلوو بووواس دروواِو دؿوووُثْ وووو ـوو

َطهّوووٕ َ ه يـوووٕ

ر٠سعق س و ق ّ د درشّ ا درع سىْ دربديو ،حّوث وى دروّ و ِعقوبض فووْ درُووت
دربديو رعًاِا َ وُآ وو ؼو رف اَروْ دسوعق سٓ تُسوقَْ ،تع لوا ن لّوٕ ُد ًوٕ
ذر درعًاِا طي نٕ دسعثه  َ ّٕٙشَٞرّٕ ن رّٕ َالمي ى ن ّق ب رظوقا َنادروٕ درةـوّٕ
َحع ّٕ درهؼبَ ،ك د دسعقادا غري قاَا رلب

َدرعـخّٕ(.)1

فوْ َدو دؿو  ،ي تعًوب طخؼوّٕ درشوّا نبوا دضلو دؿوُثْ درةّ اِوٕ ػواف ًٕ ،بول
٘د كعخةّق رلـبَسٔ درع سىّٕ د ع نّ ًَ ،ذر ح نـيت درعبَحن دضُؿُنّٕ
َت لبووت دضبحلووٕ َ ووُا طخؼووّٕ ف و ٔ رةّ و أ ة َ ووٕ درقوواَدىَ .تقووا بحلووٕ ُد ًووٕ
درقاَدى مبث بوٕ دنعةو نوُنْ وسووٖ وو بحلوٕ وّو أ درثوُسٔ ( 21سوبع

2014م) ،بول

َمم سبةً و بدحل ت سىّٕ ظًب فًّ نبا دضل دؿُثْ و ٙادً فوْ ػقأَ .ؼاِا
ٔ " -ما يريدونو من شعبنا الريرمرني ىو االستسالم ،وىذا ىو المستحيل الذي ال يمكن أبداً ،يأبى لنا اهلل ،تأبى لنا فطرتنا
نتحول إلى
اإلنسرانية ،تأبى لنا قيمنا الدينية عروبتنا األ لية ،تأبى لنا أن نستسلم ألي أحد .لينتظروا المستحيل واهلل ألَن َّ

وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك األنذال المجرمين المفسدين في
أشرف لدينا وأحب إلينا
رات تُبعثَر ُر في الهواء
ُ
ُ

األَرض " ،من نص كلمة السيد عبد ادللا احلو ي ّنناسبة الذكرى السنوية للصرخة يف وجو ادلستكربينٕٓٔٙ ،م؛ متوفر على
الرابط:
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http://www.ansarollah.com

طبّقوووٕ اَس درة ٙوووا  ٟميكوووو وى ِوووعم مبقوووز نوووو ق ّوو د درُؿوو درقوو م َنوووو السدأ
دؾ و يري ،الذ  ٟميكووو درفؼوول بّهً و ; ف رع و سِخ در و ٓ يووُ ف ووُ ونظ و ٕ د١فووبدا
َدرظخؼووّ د درقعّ ووِٕ٨ ٟ ،ؼووه طبة و ً ٥سداتً و در دتّووٕ فخشووا ،بوول َفووق دؿ و د
د ٟع نّوووٕ َدٟوعؼو و إِ َدرشّ سوووّٕ َدرقشوووكبِٕ درشو و ٙأ ،بووول الى حوووُدض َآ و و
َوووواسدد درةّوو ادد تعوووأثب وووارّ ً ب رق٠ووو د د ٟع نّوووٕ َبأَؿوو درهوو ض َ ق نوو تًم
َت لقوو تًم َمح سوووعًمَ ،درُدووو يوووُ وووو ِ ُسيو و َِ وووُس كوو ر يوو ٍ درظخؼوووّٕ
َِؼةلً .
رةووا ظًووب و ٙووا درثووُسٔ فوووْ بحلووٕ درقوواَدى دربديهووٕ بشو د وّ اِووٕ فو ٔ بةوواس حيووم
دضُد ًٕ ،طخؼّٕ متعل حش ً ن رّو ً وو دؾوبؤ َدرثةوَٕ ،وواسٔ نلوٖ دضبو اسٔ َتةواِب
درعبَحن َدسعهً ض دؾ يري رل ُد ًٕ طُد درشهُدد درث٠ث دض ؿّٕ .ك وى ت ُس
ِ بحٌ ادصل د٥ط س دراِ

و وفك س النش نّٕ َثُسِوٕ َطهّوٕ تلقوا اَسدً ً ٬و ً فووْ

ت ُِب َنْ دؾ يري َمم سسوعً َ ،ذرو ضو ١فكو س درشوّا وو توأثري نلوٖ و نو د
طقبّٕ َدسقٕ.
 فٍطفح اٌصراع ٌذي لائذ اٌثىرج وػاللرها تاٌمضُح اٌىطُٕح:ِشعها و ٙا درثُسٔ نلٖ دضباو درفلشفوْ درة ٙل مب٠ر ٕ درؼبد رلخّ ٔ دربظبَِٕ ،نلوٖ
وس ض باو حبِٕ د٥نش ى فوْ دصعّ س دضُوف و درؼبد ( ،)1شعا ًٟفوْ ذر ب ِ٣و د
درةبآنّٕ(َ ،)2س صبدً ٭ ٯو ِعُي ُى وى دؿّ ٔ ث رّوٕ  ٟػوبد فًّو َ .توب و ٙوا درثوُسٔ
فوْ ص ب تٌ ي ٍ دضش ٙل درفلشفّٕ  ٟتباَ و وبّل درورتحن درهعوبٓ ،بول الى ذرو ِوأتْ
فوووْ سووّ ا تؼوواٌِ ضً ووٕ وّ و أ ة َ ووٕ درقوواَدى دٟسووعق سٓ درعُسووقْ نلووٖ درووّ و،
رّخ ل ذر درعهعري ب٨قادً َطهّ ً نـ رّ ً ل ُس ً َرّص فةط بقادً نعبِ ً.
بعل درفلشفٕ درُدوقّٕ ُِد ٌ و ٙوا درثوُسٔ درعوهعريدد درشّ سوّٕ دضث رّوٕ نوو درؼوبد ،
تل دريت تشْ٘ َتٞثب نلٖ دسعخة و د ن لّٕ ُد ًٕ درقاَدى .حّوث تو ر يهو َيهو ك
ٔ" -اإلنسان حىت يصبح شلكناً ويصبح مكلفاً ومس والً يف ىذه احلياة مكن من اخلًن ومكن من الشر قال اهلل سبحانو وتعاىل:
َّج َديْ ِن ) ،وقال أيضاًَ ( :ونَر ْف ٍ
اىا)" ،نص خطاب السيد عبدادللا احلو ي يف
ورَىا َوتَر ْق َو َ
س َوَما َس َّو َ
( َو َى َديْرنَاهُ الن ْ
اىا*فَأَل َْه َم َها فُ ُج َ
الذكرى السنوية للشهيد (ٕٓٔٛم) ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:
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ض لََّفس َد ِ
ْع اللَّ ِو النَّاس بَر ْع َ ِ
ض" ،سورة البقرة ،اآلية رقم ()251
ت ْاأل َْر ُ
َٕ " -ول َْوَال َدف ُ
َ
ض ُهم ببَر ْع ٍ َ
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و ِبوواَ ونً و وػووُدد ث رّووٕ تق وول نلووٖ تثبووّط ًووُا ة َ ووٕ درقوواَدىَ ،ذر و بووبغم
الادنعً رلقاَدى َ بد ،ٌ ٙك ت ر وػُدد وصوبٗ توبا وسوب

دؿوب الس و تقعو ٍ

دسعفزدردً ر٠سعق س و ت بٌ درةوُٗ درُطهّوٕ درّ هّوَٕ ،ت٨ؼوُِّس دؿوب  -تبقو ً رو ر -
نلٖ ونً حاث غري ُؿُنْ

٘ كبا فقول ّكو نّكْ وو صو سج سوّ ا ق ّو د

درع سِخ دروبديو َبقّوا نوو حةّةوٕ درعً فوت دٟسوعق سٓ دركو و فووْ تلو دضق ّو د،
َب رع و رْ ،تووبٗ تل و د٣سد٘ دضث رّووٕ وى درشوو٠م ممكووو وى ِشووععا مبيووبا وبووُ َدو و
دٟسوووعق سَ .يوووْ ببِٝعًووو تلووو المنووو تهفووووْ ارّوووٕ درؼوووبد درةووو ٙم حوووُ درُ وووُا
د ٟع و نَِْ ،فـووذ فش و ا سِٝعً و تل و َدو و دحمل فع و د درّ هّووٕ دؾهُبّووٕ دـ ؿووقٕ
رُػ ِٕ ؼ رف درقاَدى .ك تهفووْ ثول يو ٍ دروب ٗٝد١طبَحو د درة  ٙوٕ نوو درهعو م
درق ضْ درش ٙا (د١ح آ درة بّٕ) َط بقٌ درقاَدنْ دٟسعق سٓ/د ِ ٥رْ( .)1حّث الى
در بّقووووٕ درقاَدنّووووٕ سووووععل ٠٨ر ووووٕ رلهعووو م دِ ٥ووو رْ درووو ٓ تعؼوووواسٍ د ِ ٥رّووووٕ
د ١بِكّٕ (دربدنْ د َ١رلقاَدى نلٖ درّ و).
فووْ درؼوواا ذدتووٌِ ،قعو و ٙووا درثووُسٔ وى آسوْ درؼووبد درةو ٙم فوووْ درُ ووُا دربظووبٓ
ؼوواسي ناَدنّووٕ وووُٗ درظووبَ ،رّشووت وووُٗ دؿووق َدرقووا ( )2دروويت ميثلووً فوووْ َدوقه و
درّ

دربديو وُٗ درثُسٔ َدرعخبس درُط ِ َٟ .عيلوٖ درؼوبد فووْ ه وق و ٙوا درثوُسٔ

كؼبد فُؿُٓ ،بل ػبد ب وّم "دـري" َ"درظب"َ ،يوْ رّشوت ووّم فوبأ فةوط
فوْ د١ا غٕ َدركعا دضةاسٕ َدرفلشف د درظبوّٕ درةاميٕ ،بل يْ دنقك ض مبِ د
درُدو فوْ د١سض ب

و ِبِاَى دسعقب ا دره ض َب

و ِادفقُى نوو دؿبِوََٕ ،فوق

ذر و ف ٥نش و ى ٨خّٯووب; ال و وى ِكووُى و ي و د دؾ نووا وَ ذدك َ َٟ ،ووُا فوووْ ذر و
ٔ " -من يتصور ىذه الحياة حياة يعمها السالم بدون أي مشاكل وال راعات ويتخيل ىذه الحياة وىذا الوجود في الدنيا
حالم حالم ،يعني خيالي غير واقعي" ،نص خطاب السيد
وجوداً ال ّ
تحفو أي مخاطر وال تدخل فيو أي تحديات ،فهو ٌ
عبدادللا احلو ي يف الذكرى السنوية للشهيد ٕٓٔٛم ،موقع أنصار اهلل متوفر على الرابط:
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ٕ" -الذي يتحمل في الواقع البشري مشكلة الصراع والنزاع وما يترتب عليو من جلب المآسي والويالت ىم قوى الشر،

قوى البغي ،قوى العدوان .وتصبح الحالة األخرى التي تتصدى لقوى الشر والعدوان ىم من ينتمون إلى مبادئ الحق

مبادئ العدل مبادئ الخير الفطرية واإلنسانية " .نص خطاب السيد عبدادللا احلو ي يف الذكرى السنوية للشهيد (ٕٓٔٛم)،
موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:
ٖٗٔ
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دضُوف ر بحن ق ِا( ،)1ف حمل ِا فووْ درةـو ِ درُطهّوٕ ِقوا لغّو ً وو حشو

دروز و

َيووُ عّو اٍ نة ووٕ درـووقف وَ " شووب نبووُس دٟسووعق س" ك و ِةووُ دضفكووب َد١اِووا
نبا دهلل در اَنْ(.)2

درّ

نلٖ دربغم و حاِث درشّا نو حع ّٕ درؼبد نلٖ د١سض ،ال ٟونٌِ ٟ ٨ةا ٌ كأ بٍ
نبثْ َنوا ْ ،بول ِبب وٌ ظُدنوا سَحّوٕ تً٨و

وو  ِ٨و سض يو د درؼوبد

وو ُوقوٌ

كؼوو حا وـووّٕ( .)3فًوو ٍ دؾُدنووا درةّ ّوووٕ ػقوول د٥نشوو ى ىوووُض درؼووبد بةوووّم
َ ظو نب سو ّٕ تووعل ص دضبو ا ٜد٥نشو نَّٕ ،وووا دنقكشووت يو ٍ دضُ ًو د د١ص٠وّووٕ
بظكل و آ ل وُض فووْ سولُك دؾوّع َدرليو ى درظوقبّٕ و د١سوبَٗ ،ذرو نلوٖ
درقكص و درشلُك غري د٥نش نْ در ٓ تعبقٌ دؾ ن د دضشلخٕ دضُبتزووٕ درويت تة تول
درقاَدى.
تل درهزنٕ د٥نش نّٕ فوْ ص

و ٙا درثُسٔ( )4دريت توبٗ دـريِوٕ فووْ د٥نشو ى َتبظوب

بع ُسٍ سَحّ ً ََ ادنّ ً ،تباَ وبِبًٕ الس درفكب دهلّيلْ َدرفلشوفٕ دض سكشوَّٕ .نلوٖ
ٔ " -الصراع حتمي في ىذه الحياة إما أن تكون أنت في ظل وجود ىذا الصراع إما في ف أولئك الطغاة ،وإما أن تكون
حراً من تسلط الطغاة ومن االستعباد" ،من نص خطاب
متمسكاً بالحق والعدل والقيم والمبادئ المحقة اإلنسانية واإللهيةّ ،
السيد عبدادللا احلو ي يف الذكرى السنوية للشهيد (ٕٓٔٛم) ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:
http://www.ansarollah.com
ٕ" -ليا ىناك وسط بل وطنية أو ال وطنية ،ألن الوسط أصبح ملغياً يف حساب الزمن ،لتذبذبو بٌن إيهام الوطنيٌن وخدمة
ا تلٌن ،ونقطة الضعف ىي ،جسر عبور االستعمار اجلديد كما كانس جسر عبور االستعمار القد  ،ال وطنية إال بنضال

االستعمار يف الوطن الصغًن والوطن الكبًن ،ويف العا " ،عبد اهلل الربدو  ،قضايا يمنية ،دمشق ،دار الفكر ،ط ٜٜ٘ٔٙ ،م ،ص

ٕٗٗ.

ٖ" -الشهيد ىو إنسان لو مشاعره ،لو عالقاتو ،لو ارتباطاتو في ىذه الحياة ،إنسان طبيعي ،إنسان سليم ،ولكن ىدفو
السامي قضيتو العادلة ىي كانت فوق كل اعتبار ،وأيضاً ىذه المشاعر واألحاسيس تتحول إلى عامل مساعد ،حتى محبتو

للناس ،حتى محبتو لر أسرتو ،حتى محبتو أل دقائو ،حتى محبتو ألمتو تتحول إلى عامل مساعد ومحفز على الشهادة في

سبيل اهلل تعالى نصرًة ألولئك المستضعفين ودفاعاً عنهم ودفعاً للظلم عنهم ودفعاً لالضطهاد عنهم" .من نص خطاب السيد
عبد ادللا احلو ي يف الذكرى السنوية للشهيد (ٕٓٔٛم) ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:
http://www.ansarollah.com

ٗ" -الشهيد لو مبدأ ،لو قضية ،لو أخالق ،لو أىداف وىو ينطلق على أساس من تلك القضية ،فيضحي وىو يحمل تلك
القضية ،ىذه القضية يعبر عنها في أنها قضية عادلة وفي أنها قضية مشروعة" ،نص خطاب السيد عبد ادللا احلو ي يف

الذكرى السنوية للشهيد (ٕٓٔٛم) ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:
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درهةّض و ذرو  ،فوإى درفلشوفٕ درغببّوٕ تؼوُس درؼوبد دضو آ بهزنوٕ حُّدنّوَٕ ،ػوا
تق سؿ و ً و ب و درةُدنووا د١ص٠وّووٕ َدؿّ و ٔ درُدوقّووٕ كهةّـ و  ٟميكووو دؾ وو
بّهً وو  .حّووث تهعظووب روواٗ دضفكووبِو درغووببّ درهبووُ٘دد دؿ ركووٕ نووو دٟم وو ط
د١ص٠وووْ رلظخؼووّٕ د٥نش و نّٕ ،نووو وشووُتً َنزرعً و َؿووّ ػوولعً د١ص٠وّووٕ و
دره و ض د٣صووبِوَ .تووأتْ درفلشووفٕ د١ص٠وّووٕ درغببّووٕ دروويت ت و س دركبديّووٕ َدرقهؼووبِٕ
َدؿووبَ كفلشووفٕ عخزبووٕ ادفقووٕ نووو ؼ و ح د ِ ٥رّووٕ دروويت تبتكووا دؾووبدٙم
َدٟنعً ك د د٥نش نّٕ فوْ ظل سقًّ دحمل ُم رلشّ بٔ نلٖ ةاسدد درظقُ  ،ك
تفقل فوْ ناَدنً دربديو نلٖ ب٠ان .
ؿ و درهُد ّص د ٟع نّٕ رلؼبد  -كشوهٕ الهلّوٕ ِ -وبٗ و ٙوا درثوُسٔ بُ وُا وهًج
الهلْ ِ٨خ ض ؿ هٌ يو د درؼوبد د ٟع و نْ رّوهقكص ب رف ٙوأ نلوٖ د٥نشو ى  ٟنلوٖ
د٥روووٌ ،ذروو دضوووهًج يوووُ "سوووبّل دهلل"( )1دروو ٓ ِ٨بقوووا درؼوووبد دؿع وووْ نوووو درفُؿوووُِٕ.
َدن ٠وو و ً وووو دـلفّوووٕ درفكبِوووٕ درزِاِوووٕ دض زَ وووٕ بفلشوووفٕ دضقعزروووٕ (ويووول درقوووا
َدرعُحّووا) ِ ،و ر درقووا كقهووُدى َدس و

ووبداحن رشووبّل دهلل َغووري كعووز ٍ رووٌَ ،ت و ر

دؿبِوووٕ دضه فّوووٕ رلقبُاِوووٕ كقهوووُدى آصوووب رشوووبّل دهللَ .تك وووو وي ّوووٕ يو و د درعأَِووول
َتةا ّعووٌ دروويت تعيلووٖ فوووْ ص و

و ٙووا درثووُسٔ ،فوووْ ونووٌ ِشووعُنا درةـ و ِ درُطهّووٕ

َد ٟع نّووٕ ،حّووث ِؼووبذ درعؼووآ ر٠سووعق س دـو س ْ َدٟسووعبادا درووادصلْ وحووا
درثُدبت درقة ٙإِ دضُ ًٕ ر٦نش ىَ ،ذر نلٖ نكص دضُ ً د دٟنعً رِٕ َد١ن نّٕ.
و نها دؿاِث نو درفبا دضة تل (دم يا) دضادف نو دروُطو َدضشعـوقف ِ ،ـو
و ٙا درثُسٔ ب ا ٜدرش ُ د١ص٠وْ ك ق ِري متّزٍ ك ه ؿل فوْ سبّل وـّٕ ن اروٕ.
ك ِةوام و ٙوا درثوُسٔ فً و ً تةوا ّ ً ضفًوُم درظوً أ(َ ،)2ذرو حو ِهفووْ وى تكوُى
ٔ" -سبيل اهلل ىو عنوان للطريقة التي رسمها اهلل سبحانو وتعالى ،من ارتبط في ىذه الحياة ،التزم بها سلوكاً ،التزم بها
موقفاً ،وىي مجموعة من القيم األخالقية واإلنسانية والفطرية والتعاليم العادلة والتعاليم التي ىي عدل و دق وحق وخير

وفالح ورشد وزكاء" ،من نص خطاب السيد عبدادللا احلو ي يف الذكرى السنوية للشهيد (ٕٓٔٛم) ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر

على الرابط:
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ٕ " -من األشياء المهمة التي ينبغي أن نلحظها في موضوع الشهادة أن الشهادة ليست مجرد حالة من التضحية غير

الواعية ،يعني مثالً أن اإلنسان ضبح وتعقد خالص يشتي يخلص من ىذه الحياة ،ال .الشهادة تضحية واعية ثابتة ىادفة
بدافع إيماني ،الشهادة في سبيل اهلل ليست عملية تفاني في الدفاع عن اهلل جل شأنو ىو الغني ىو الغني ال ينالو ضر من

ٖٔٙ

درظووً أ بدافووٕ ر٠نعةو درشووبِ رلقو ي درشو َٓ  ١وول "دؾووهص و دؿُسِو د فوووْ
دؾهٕ" ،فظق سدد دؿُسِ د َدراف نو اِوو دهلل يوْ وو درظوق سدد دراَغ ّٙوٕ درويت
تهظط نلًّ دؾ ن د درُي بّٕ د٥سي بّٕ فوْ ػهّا درظب .
 خذٌُح االخرّاػٍ واٌىطين يف خطاب لائذ اٌثىرج:ِ ٟةف ص

و ٙا درثُسٔ نها ارّٕ درؼبد ب دـوري َدرظوب فووْ نو ي د١فكو س

َدضُث٨وول درقلّ و فخشووا ،بوول ِعق ووق ك و ر فوووْ درُ ووُا د ٟع و نْ دضل ووُضَِ ،قع ووا
ؼاِووووادً طبةّوو و ً َدؿووووخ ً فوووووْ دؿوووواِث نووووو ثه ّٙووووٕ درؼووووبد بوو و "دضشعـووووقف "
َ"دضشعك ِو"َ .فوْ ي د درؼبد د ٟع نْ ،ت ر ً ٕ ؼبِب د٥نشو ى وو دسوعقب ا
َدسووعغ ٠وصّووٌ د٥نش و ى ك ً ووٕ المي نّووٕ(َ .)1يو د درُد ووا د٥ميو نْ يووُ فوووْ قعووُدٍ
د ٟع نْ درشّ سْ وـّٕ اميةبدطّٕ ِعخبك درةو ُ ٙى نلّوٌ َ -فوق تُ ّوٌ درة ٙوا -
فوْ ُد ًٕ دٟسعبادا َدرفش ا َدٟسعغَ ،)2( ٠متعا ي ٍ دضشَٞرّٕ الس ًو م درعخبِوب
درُط َػُى درشّ أ دريت يْ طبط سّٙشْ رشق أ درظقا َحبِٕ دمع .
ِعخاا دضشعـقفُى َدرك احُى فوْ ص و

و ٙوا درثوُسٔ ،ب نعبو سيم وسو ض درةوُٗ

أحد ( )...وال حتى مثالً عملية اإلنسان يدافع فيها عن الدين ،وإ ا لم ننطلق نحن لندافع عنو خالص مات وانتهى ()...
والبعض تحت العناوين الدينية يقدم الشهادة وكأنها مجرد عملية انتقال سريع للجنة والتمتع بالحور العين ( )...الشهادة
تضحية واعية بدافع إيماني في سبيل اهلل ،تجسيد للحق والعدل وسيلة حماية للمستضعفين في مواجهة الطغاة والمفسدين

والمستكبرين والظلمة " ،من نص خطاب السيد عبدادللا احلو ي يف الذكرى السنوية للشهيد (ٕٓٔٛم) ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر
على الرابط:

http://www.ansarollah.com

ٔ " -اهلل سبحانو وتعالى أراد لعباده ،أراد للناس أال يستعبدىم أحد من دون اهلل ،أال يكون اإلنسان عبداً ألخيو اإلنسان،

وأراد أن يحرر اإلنسان من كل أشكال االستعباد وكل أشكال االستغالل الظالم" ،من نص خطاب السيد عبد ادللا احلو ي

ّنناسبة ذكرى اذلجرة النبوية1438 ،ه ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:

http://www.ansarollah.com

ٕ" -كل الشعب الريرمرني ،يعاني ،يشعر أن ىناك تدىوراً مستمراً ممنهجاً  ،ىذا الحكومة بسياستها الخاطئة والفاشلة
والكارثية تسعى إلفقارنا وتجويعنا ،لم تحقق االستقرار ال السياسي وال االجتماعي" ،من نص خطاب السيد القا د عبدادللا
احلو ي ّنناسبة رأس السنة اذلجرية1438 ،ه ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:

http://www.ansarollah.com
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درُطهّٕ دضة َ ٕ رلقاَدى دٟسعق سٓ درعُسقْ دربديو(َ ،)1در ِو يم  -وٓ درك احُى
 -وػخ

دضؼلخٕ فوْ درعغّري درثوُسٓ َدٟسوعةَِ . ٠لقوا درُدوو د ٟع و نْ دربِفووْ

درف٠حوْ درو ٓ نظوأ فّووٌ ونؼو س دهللَ ،تهع وْ الرّووٌ درظووبوٕ دَ١سو
اَسدً ي ً فوْ النـ ج دؿص در بةْ درثُسٓ َدرُط فوْ ص و

ووو مجو يرييم،

ونؼو س دهللَِ .ـو حن

الس ذرو درُدوو د ٟع و نْ ،درعيببووٕ درع سىّووٕ دروويت ن طووً ونؼو س دهلل ك علووُ
ظلُد ِة َ ُى طُد دؿبَ درشتَ ،تل دؿبَ ك ى هل ب٨قادى وحاي د ع و نْ
ادصلْ ِع ثول فووْ حوب درشول ٕ دٟسوعبادإِ ؿوا طوقبً  ،و و درب٨قوا د٣صوب فووْ تلو
دؿووبَ درشووت فّع ثوول فوووْ درعوواصل درشووقُآ درو ٓ كو ى درعؼووآ رووٌ مبث بووٕ نـو ٍ
َط ٍ ص ؿٌ ونؼ س دهلل .فلم ِكو شعغب٧ب ً الذدً وى ِعةام ونؼ س دهلل طلّقوٕ دضوُد ً
رقاَدى درشقُإِ دربديوَ ،دربدفـ ك ر رُػ ِعً ; فًم وكثب وو ذدا َِ٠تًو ،
ك ونًم نلٖ مت ض ب طب قً (.)2
فوْ دضشعُٗ درث نْ رليارّٕ ب درؼبد د ٟع و نْ َدروُط ِ ،ظوري و ٙوا درثوُسٔ الس
درعه وـ د درادصلّٕ دريت و م نلًّ درقاَدى و حّث دنعب سي ذسدَ ، ٙكُنً وـ ِ
ت سىّٕ ن رةٕ تشببت بً وُٗ درهفُذ دضشّ بٔ هو نةوُا (ووُٗ حوب 94م)(َ .)3وبقوا
و ذر  ِ ،يا و ٙا درثُسٔ الس دٟنرتدحن درظي بأنٌ ك ى يه ك تةؼوري وو درةوُٗ
ٔ" -الطبقة الفقيرة من أبناء ىذا الشعب كانوا األكثر براً واألعظم موداً وتضحية واألقوى موقفاً واأل دق في مواجهة

العدوان" ،من نص خطاب السيد عبدادللا بدر الدين احلو ي ّنناسبة مرور ٓٓٓٔ يوم على العدوان ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على
الرابط:

http://www.ansarollah.com

ٕ " -نحن في طليعة ىذا الشعب ،ومن أبناء ىذا الشعب ونحن نتحرك في التصدي لهذا العدوان .نحن أبناء الصراع

نجاىد ونحارب ومتعودون على مواجهة المشاكل والتحديات مهما كان حجمها ،لسنا أبناء القصور واألر دة في البنوك،
والشركات العمالقة ،نحن من أبناء ىذا الشعب ومن حفاتو ومن فقرائو ،ومن الكادحين فيو ،لسنا من الفئة المترفة في ىذا

البلد ،التي عاشت منذ مراحل متربعة على الكرسي ومتخمة ،و اىبة آيبة إلى أوروبا وأمريكا" ،من نص خطاب السيد عبد
ادللا احلو ي ليلة ال لٓٔ من رمضا َنٕٓٔٚ ،م ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:

http://www.ansarollah.com

ٖ" -لم يكن ىذا العدوان عبارة عن مشكلة داخلية نهائياً ،ىو عدوان أجنبي وظّف مشاكل داخلية ،واستغل البعض من
التائهين واألغبياء والطامعين واالنتهازيين ،واستغل بعض العناوين الداخلية ليوظفها في عدوانو" ،من نص خطاب السيد
عبدادللا احلو ي يف الذكرى السنوية للشهيد (ٕٓٔٚم) ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:
http://www.ansarollah.com
ٖٔٛ

درُطهّووٕ دضه يـووٕ رلقوواَدى فوووْ ونً و ي تعخووبك ب رظووكل دض لووُ رقةووا ؼ و ؿ د
ادصلّٕ َص ُدد ت

ّهّٕ رةُٗ َطخؼوّ د سّ سوّٕ َد ع نّوٕ َنشوكبِٕ ،عّوث:

"تبقايم نو دٟسمت ٘ فوْ وحـ ى دربِ ض" ،و ونوٌ  -فووْ دضة بول ُِ ٟ -دفوق نلوٖ وى
تكُى تل درةـ ِ َد٥طك ٟد درادصلّوٕ و سًد ١حوا وى ىوُى طوقبٌ َبلواٍ َِعوآ ب
دـ سج َِِٞا

ِبتكبٌ دضقعاَى و بدٙم (.)1

و فّ و ِعقلوق ب ؿواِث نوو درةـوّٕ دؾهُبّوٕ ،فوإى و ٙوا درثوُسٔ َرنوّم ونؼو س دهلل
در و ٓ و ٘ ووو ص و سج وووُٗ حووب 94مِ ،شووعُنا ّوواًد دؾ و َس د ٟع نّووٕ رلةـووّٕ
دؾهُبّووَٕ ،دروويت يّووأد درُدو و دؾهووُبْ ١ى ِة و فبِشووٕ سووًلٕ ر٠سووعق س َدٟحووع٠
دؾاِا; حّث ِ بح و ٙا درثُسٔ باو درقادرٕ كأسو ض ؿول درةـوّٕ دؾهُبّوٕ" ،ف و
اَى درقادرٕ ظلم َ فُوً ظلم" ،فًُ الذ ُِؿذ دؾ َس د ٟع نّٕ رلةـّٕ دؾهُبّٕ،
ِبفض فوْ دضة بل وى تكُى ي ٍ دؾ َس سبب ً ةبُِ ًٟظب ر٠نـ م حملوُس درقواَدى
َرلخّ نٕ درُطهّٕ( ، )2ك ونٌ ِبفض وِـو ً وى ِوعم حول درةـوّٕ دؾهُبّوٕ علوُ روّص
هل ن٠وٕ ب بّقٕ دضظكلٕ(َِ ،)3بٗ فوْ دؿلُ درعُدفةّٕ (َطهّ ً) ونً در بِةوٕ دضُثلوٖ
ضق ؾٕ ثل ي ٍ درةـ ِ .
ٔ -نص حوار قا د الثورة السيد عبدادللا احلو ي مع رللة مقاربات سياسية( ،العدد األول)ٕٓٔٙ ،؛ متوفر على:
http://www.yecscs.com
ٕ" -لي ِع كل اإلخوة يف اجلنوب ويف ادلقدمة من قبلوا ُنالة االحتالل وتعاونوا مع االحتالل حلسابات سياسية أ م لن يصلوا إىل
نتيجة أبداً ،ولن تلىب ر باهتم ا ياً ،فا تل لو أىدافو اخلاصة ولو أطماعو ،وإذا أعطاىم شي اً فهو يأخذ بأكثر شلا أعطى ويستفيد
بأكثر شلا أفاد وينتفع أكثر شلا قدم ،واخلسارة كبًنة جداً دلن يقف إىل صف من متل بلده ويستعبد شعبو"" ،قائد الثورة السيد عبد

الملك بدر الدين الحوثي :الشرعية ىي للشعب اليمني وليست للعمالء" ،نص حوار قا د الثورة مع صحيفة  ٕٙسبتمرب
ّنناسبة العيد اخلمسون لثورة ٗٔ أكتوبرٕٓٔٚ /ٔٓ /ٕٔ ،م؛ متوفر على الرابط:
http://www.26sep.net/news
ٖ" -احلل للقضية اجلنوبية جيب أن يكون ضمن توافق يف البلد بٌن ادلكونات الر يسية ذلذا البلد ،وضلن قلنا يف مرحلة ماضية جيب
أن يكون حل القضية اجلنوبية حالً عادالً ال يكون فوق العدل ،ال ٓنس العدل ،فليا من الصحيح طرح خيارات ال صلة ذلا َنوىر
ادلشكلة وتقدم كمعاجلات وحلول ،وال يناسب أيضاً أن تكون ىناك مساع لظلم اإلخوة يف اجلنوب وانتقاص من حقوقهم واإلصرار
لتجاىل جروح ادلاضي الد حلس هبم ( )....حالة التقسيم واالنفصال لن ي تب عليها استقرار الشعب وإرا ىي عملية ٕنهيدية
ت سا دلرحلة جديدة من الصراعات" ،المرجع السابق.

ٖٜٔ

اللضٌح الىطًٌح فٍ خطاب كائد الثىزج

 حمىرَح اٌشؼة يف خطاب لائذ اٌثىرج:ؼ ل درةُٗ دضق إِ رلثُسٔ ص ب ً ك سِك تُسِ ً فوْ تؼُِبي ١نؼ س دهلل كي نٕ
ص س ٕ و دركًُحنَ ،تؼُِبيم كي نٕ اِهّوٕ وك ًو دركًهوُد درو ٓ ِشوعلا
السدأ د٥نش ى ََنٌّ .ركوو درب حوث دضعبؼوب فووْ ص بو د و ٙوا درثوُسٔ َرنوّم ونؼو س
دهلل درشّا نبا دضل دؿوُثْ ،سوّيا وى يو ٍ دـ بو د ؼ ول ـو

اميةبدطّوٕ

ثُسِووٕ ََطهّووٕ َالطووق ن د تةا ّووٕ تووانُ الس ؼبِووب د٥نش و ى  ٟالس دسووعقب اٍ َتق ّوول
تفكريٍ َ تلةّهوٌ دـهوُ َدرةبوُ ب ٟسوعبادا .ك و وى فو يّم دؿبِوٕ تلو توهقكص
نفُِ ً فوْ تؼبو د ة تلْ دؾّع َدرلي ى درظقبّٕ ر٦نو٠م دؿببوَْ ،فووْ ػو٠بٕ
ُدوف د١سبٗ فوْ سيُى وُٗ درقاَدى.
الى قُسِوووٕ د٥نش ى/درظوووقا ،درف نووول فووووْ د١سض ،درةو و اس نلوووٖ درعغوووّري د ع نّو و ً
خ ٯوول اِهّ و ً شووَٞرّٕ درةّ و م ب و ر درعغووّري ك ٨شووعخلف فوووْ د١سض ،ت٨ق ٧واٰ
ََطهّ و ً ،دضُ ٧
الحوواٗ بتكووزدد درفكووب دروواِ درعةووا ْ درو ٓ ِعيلووٖ فوووْ ص بو د درشووّاَ ،يووُ
درفكب در ٓ ط ض ّٯز درزِإِ َدضقعزرٕ َبقوض در وبا درؼوُفّٕ دم يوأ( )1نوو بةّوٕ
درفبا د٥س ّٕ ٠دريت تبٗ د٥نش ى ٨شّٯب َقكُم ٫ب رةاس ،ن ز ٫نوو ؼاِوا ُوفوٌ
َ ؼريٍ.
تشوووعهًض ص بوو د درشوووّا مجوو يري درظوووقا ضُد ًوووٕ درقووواَدى ،حّوووث تظووواا نلوووٖ
دضشَٞرّٕ د٥نش نّٕ دمع قّوٕ َ ،ؼوث نلوٖ د١اَدس درظوقبّٕ درويت هوا وى ِةُ وُد بًو
فوْ دؿّ ٔ َفوق ق ّو د فلشوفٕ درؼوبد بو دضشعـوقف َدضشوعك ِوَ ،دضةو َ
َدرغزدٔ دضشعق بِو(َ ،)2ذر ب نعب س وى ُد ًٕ درقاَدى تقا مبث بوٕ ؿوبَسٔ د ع نّوٕ
ٍ
كشعب يمني مظلومين مسحوقين من جهات متسلطة علينا ومستهترة بنا
ٔ" -ليس من القدر المحتوم أن نقبل بأن نعيش

ومستب ّدة وغشومة وظالمة وناىبة ومتلصصة على ثرواتنا" ،من نص خطاب السيد عبد ادللا احلو ي ّنناسبة مرور ٓٓٓٔ يوم
على العدوانٕٓٔٚ ،م ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:

http://www.ansarollah.com

ٕ" -التحرك الشعبي مسؤولية وضرورة وحتمية ولضمان وجود البلد واالستقالل والحرية والكرامة  ،وىذه الثورة ستستمر
حتى ينعم البالد باالستقالل واالستقرار وينعم الشعب بثرواتو وخيراتو ،وحينها يُمكننا القول أن أىداف الثورة الشعبية قد
تحققت" ،من نص كلمة السيد عبد ادللا احلو ي ّنناسبة الذكرى األوىل النتصار ورة ٕٔ سبتمرب ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على
الرابط:
ٓٗٔ

http://www.ansarollah.com

َحع ّووٕ ت سىّووٕ ووو و وول دٟنقع و ا درووُط َؼةّووق دٟسووعةبدس َدربف و ٍ د ٟع و نْ.
َقُسِٕ اَس درظقا فوْ ؼ ل يو ٍ دضشوَٞرّٕ  ٟتوأتْ َ -فةو ً ـ و

و ٙوا درثوُسٔ –

و َدو وى درظقا يُ ػ ن درعخوُٟد َػو حا دضشوَٞرّٕ فووْ دضُد ًوٕ فخشوا ،بول
١ى درظووقا  -وِـ و ً  -يووُ دضُشووعًا٧حن دربّٙشووْ ووو درقوواَدىَ ،وى يوواحن درقوواَدى يووُ
دسعقب ا درظقا درّ
وّ ٕ د٥نش ى درّ

 ،و ثبَدد درظقا َوسدؿٌّ فًْ رّشت سُٗ ووّم ـو فٕ الس
در ٓ وق رلق ي وى ِعغهٖ بؼ ُاٍ فوْ َ ٌ درقاَدى َحبِعٌ(.)1

الى المي و ى و ٙووا درثووُسٔ ب رظووقا َواسدتووٌ دؾب و سٔ ر٦نع و ج َد٥بوواد ِقووا المي ن و ً

لة و ً

ِ٨بديو نلٌّ فوْ سوّ ا قبكوٕ ُد ًوٕ درقواَدى(َ .)2يوُ ِقوا ُوفو ً تةوا ّ ً فووْ َدوو
درب٨هّٕ درشّ سّٕ درّ هّٕ نلٖ شعُٗ د١حوزد َدرهخوا درشّ سوّٕ درشو ٙأ درويت فةواد
د٥مي و ى ب واَس درظووقا فوووْ درعغووّري درثووُسٓ وَ دٟنعة و در واميةبدطَْ .ر و ر ي ِكووو
٨شعغبب ً وى ترتاا درةُٗ درشّ سوّٕ درك٠سوّكّٕ نلوٖ ك توا درشوف سدد َتعي يول
درظووقا ،د عووادادً ر و دد درقةلّووٕ درشّ سووّٕ دروويت  ٟتوو ٞو ب رظووقا َتووبديو نلووٖ اَ
درقاَدى وَ دمع

دراَرْ.

و دضه لوق سو رف درو كب ،ي ِكوو وو دضشوعغب  -وِـو ً  -وى ِِٞوا ونؼو س دهلل
دٟحعي و د درظووقبّٕ فوووْ ف دِووب 2011م وبوول تأِّووا بةّووٕ درةووُٗ درشّ سووّٕ دضق سؿووٕ
آن دك (وحزد درلة ٘ دضظرتك)َ ،يْ درةُٗ دريت ػقاد نلٖ وكع حن ثُسٔ دؾ و يري
بقا و ِـعً بعشوُِٕ "دضبو اسٔ دـلّيّوٕ" ،دضبو اسٔ درويت ي تكوو وكثوب وو تُسوّ
ٔ" -الشعب اليمني الذي أرادوه ليالً ومستعبداً ومقهورا ىيناً وخانعاً وراكعاً وخاضعاً ومستسلماً لهم ىا ىو اليوم شعب
شامخ عزيز امد ثابت حر بما تعنيو الكلمة ويمكن للعالم أن يتغنى بحرية الشعب اليمني وأن يفتخر بصمود الشعب
سانية بكلها أن تنظر بإكبار واعتزاز إلى ىذا الشعب" ،من نص خطاب السيد عبد ادللا احلو ي ّنناسبة
اليمني ويمكن ل"نْ َ

مرور ٓٓٓٔ يوم على العدوانٕٓٔٚ ،م ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:

http://www.ansarollah.com

ٕ " -بعمل دؤوب في الليل والنهار وقيادة حرة وطنية مسؤولية أمكن أن نرى القوة الصاروخية ضاربة وعلى طليعة الموقف
في البلد ،أ بحت القوة الصاروخية منتجة مطورة مبدعة مبتكرة رغم الحصار ،وىذا ممكن في كل المجاالت ما علينا إال
نعمل ،أقول للجميع تحركوا اعملوا ثقوا باهلل واهلل إنها فر ة أن تحركنا فيها نبتكر نبدع ننتج نوجد البدائل نواجو كل

التحديات" ،من نص خطاب السيدُ القا د عبدادللا بدر الدين احلو ي ّنناسبة رأس السنة اذلجريةٖٔٗٛ ،ىل ،موقع أنصار اهلل؛

متوفر على الرابط:

http://www.ansarollah.com
ٔٗٔ

اللضٌح الىطًٌح فٍ خطاب كائد الثىزج

حؼٕ وحوزد دضق سؿوٕ تلو فووْ درشول ٕ .ففووْ ف دِوب 2011م وػواس كعوا درشوّا
نبا دضل دؿُثْ بّ ن ً مبه سبٕ دٟحعف ب ضُرا درهبوُٓ درو ٓ تؼو احن  -آنو دك  -و
حبدك دؾ يري فوْ درّ و َتُنص َ ؼب ،حّث تُ ٯٌ دربّ ى الس ن ُم درظوقا وو :ً٠ٙ
"نلٖ درظوقا دروّ

وى ِشوعغل درفبػوٕ فووْ درُووت دروبديو رلعخوبك دؾو ا ،درعخوبك

درووُدنْ ،درعخووبك دضشوو َٞرعغووّري درُدو و َالردحووٕ درشوول ٕ دمب ووَٕ .مووو فوووْ طلّقووٕ
طقبه ح ؿبَى رلةّ م بُد به فوْ الط س درعخبك درظقيب درُدس ").)1
ووو ن حّووٕ وصووبٗ ،رقووا ص و

و ٙووا درثووُسٔ اَسدً ي و ً فوووْ الن و أ دٟنعب و س رلظووقا

َدؾ و يري ،حّووث دنقكووص ذرو دـ و

فووْ درووُنْ د ٟع و نْ درشّ سووْ درووُط

رلظقبد٘ درّ هوّ  ،هلو د لوا وى درزَد ول درّ هّوٕ فووْ بحلوٕ درقواَدى تعغهوٖ بب وُٟد
درظقاَِ .عـذ تأثري ص

و ٙا درثُسٔ فوْ تظكّل درؼُسٔ درظوقبِٕ رواٗ درظوقبد٘،

َدروويت تقلووْ ووو طووأى ػ و ُا درظووقا َ ه يـووعٌ رلقوواَدىَ ،تعه و َ اَس و ٙووا درثووُسٔ
دضبتبط مبُوف درظقاَ ،ك د ن٠وعٌ ب رظقا ؿ و نشّج درؼ ُا َدضة َ ٕ ،بقّادً
نووو ق و نْ دــووُ رلة ٙوواَ ،وبِب و ً ووو ق و نْ دٟرعووزدم ػ و ٍ ذر و درة ٙووا دضش وعقا
رلعـووخّٕ ووو و وول حبِووٕ درووُطو َدسووعة٠رٌ َكبد ووٕ درظووقا ،د ١ووب درو ٓ ِعشووق و
دـ

درعةا ْ رة ٙا درثُسٔ در ٓ مييا درظقا(.)2

 األتؼاد اٌىطُٕح يف خطاب لائذ اٌثىرج:تعشووم ص بو د و ٙووا درثووُسٔ بأبقو ا َطهّووٕ ن ّةووٕ ،رقوول وي ًو درعأكّووا نلووٖ مح ِووٕ
َ وووُا ََحوووأ دروووُطو دروووّ

َسوووّ اتٌ(َ ،)3سفوووض ظوو سِ درع زِوووق(َ ،)1بهوو ٘ َطوووو

ٔ -نص البيان الصادر عن مكتب السيد عبد الملك الحوثي بمناسبة االحتفاء بمولد الرسول ٕٔربيع أول ٕٖٗٔىر ،نشر
يف مدونة الدكتور عبد اهلل الفقيو بتاريخ  ٔٙفرباير ٕٔٔٓم؛ متوفر على الرابط:

http://dralfaqih.blogspot.com

ٕ " -حتى ىذا الرأس ،رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي ،حاضر أن يقدمو في سبيل اهلل وفداء لهذا البلد ،وفداء لهذا
الشعب " ،من نص خطاب السيد عبد ادللا احلو ي يف لقاء وجهاء اليمن (ٕٓٔٚ /ٛ /ٜٔم) ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على
الرابط:

http://www.ansarollah.com

ٖ " -النظام الملكي السعودي يتحدث عن الجمهورية ،والجمهورية في المراحل الماضية كانت تابعة للملكية السعودية
والمستقبل حرية واستقالل اليمن" ،من نص خطاب السيد عبد ادللا احلو ي بعد انتهاء فتنة ديسمرب ٕٓٔٚم ،موقع أنصار اهلل؛

متوفر على الرابط:
ٕٗٔ

درظبدكٕ َد١صُٔ َدرقادروٕ(َ ، )2ػوّ نٕ دٟسوعة ٠دروُط َ .يو ٍ دضشو ٙل يوْ وُيب
درةـووّٕ درُطهّووٕ درّ هّووٕ فوووْ درقؼووب درووبديوَ .تو ر د١بقو ا درُطهّووٕ فوووْ ص و

و ٙووا

درثُسٔ فوْ بحلٕ درقاَدى دربديهٕ فوْ الطو س شوأرع ي و  :دروانُٔ رلواف نوو دروُطو
كةـّٕ ً إِ نـ رَّٕ ،انُٔ كل درّ هوّ بعهوُنًم رلواف نوو َطوهًم كُد وا
َحق َ شَٞرّٕ(َ .)3ي

شأرع ى تعخةق َطهّٕ دـ و

بعك لوً َػشواي فووْ

َدو و دض سسووٕ; الذ ِعُ ووٌ و ٙووا درثووُسٔ فوووْ ص بووٌ الس ن ووُم درظووقا درووّ

مبخعلووف

ديبًم َ ه طةًم َوب ٙلًم َ كُن تًم درشّ سَِّٕ ،بكز فوْ ذر نلٖ البوبدر يو د
درعهُ َانُٔ وطبدفٌ ر٠نوبدط فووْ ة َ وٕ درقواَدى( )4دن ٠وو ً وو كول دٟنعبو سدد
درُطهّٕ َد٥نش نّٕ َدراِهّٕ(.)5
http://www.ansarollah.com

ٔ" -ىناك سعي حثيث لتقسيم بلدنا ،وما قبل ٕٔ سبتمبر كانوا قد قطعوا شوطاً كبيراً ،تبدأ كأزمة سياسية فيدخل ضمن

ىذه األزمة السياسية أنشطة متعددة لتعميق وتجذير ىذه األزمة بما يهيئ فيها لعملية التقسيم إما من خالل الجانب

المناطقي والعنوان المناطقي وأحياناً العنوان المذىبي وأحياناً العنوان العرقي .ويصور التقسيم بأنو الحل السحري لكل
المشكالت القائمة" ،من نص خطاب السيد عبد ادللا احلو ي ّنناسبة الذكرى الثالثة لثورة ٕٔ سبتمرب وذكرى اذلجرة النبوية،
ٖٜٔٗه ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:

http://www.ansarollah.com

ٕ " -الخير ىو في أن تتجو كل قوى الداخل إلى الحوار ،إلى التفاىم على مبدأ العيش المشترك ،على مبدأ الشراكة ،على

مبدأ الحرية واالستقالل لهذا البلد" ،من نص خطاب السيد عبد ادللا احلو ي يف الذكرى السنوية للشهيد (ٕٓٔٛم) ،موقع

أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:

http://www.ansarollah.com
ٖ" -ىذا عدوان على كل بلدنا ويستهدف كل شعبنا ويريد أن متل كل أرضنا ويريد أن يستعبدنا ٗنيعاً ،وىو هتديد لقيمنا
وأخالقنا ومباد نا وحريتنا واستقاللنا وكرامتنا ٗنيعاً" ،المرجع السابق.

ٗ " -نحن ثوار ،شعبنا ثائر ،اليوم نحن ثورة في وجو العدوان واالحتالل ،وبعد الغد نحن ثورة حتى إقامة دولة عادلة ،وثورة
مستمرة من كل األحرار في ىذا البلد أيّاً كانت انتماءاتهم الحزبية أو المذىبية ،ثورة مستمرة حتى يتحقق لنا في ىذا البلد

حرية واستقالل ،ويتحقق لنا بناء دولة عادلة تقيم العدل في شعبنا ،ويتحقق لنا أمن واستقرار شامل" ،من نص خطاب السيد
عبدادللا بدر الدين احلو ي ّنناسبة عيد الغدير وذكرى ورة  21سبتمربٕٓٔٙ ،م ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:
http://www.ansarollah.com

٘" -األولوية التي تفرضها المسؤولية اإلنسانية والوطنية والدينية ىي في مواجهة العدوان والتصدي لو بكل الوسائل ،لما
يمثلو من خطورة قصوى على بلدنا وشعبنا المسلم في حريتو واستقاللو ،وأمنو واستقراره" ،من نص هتن ة السيد عبد ادللا

احلو ي للشعب اليمين ّنناسبة الذكرى الل  ٜٗلعيد االستقالل ٖٓ نوفمربٕٓٔٙ ،م؛ متوفر على الرابط:
http://www.26sep.net
ٖٗٔ

اللضٌح الىطًٌح فٍ خطاب كائد الثىزج

بؼفٕٮ ن ٕ ،ميكو درةُ الى دربقا درُط در ٓ ِعيلٖ فووْ ص و

و ٙوا درثوُسٔ ي

ِكو حبّص درعي بِا ،بول الى روٌ ػشوّا َدوقوْ نلوٖ د١سضَِ ،عـوذ ذرو فووْ تهوُ
درّ هّ در ِو دسعظقبَد شَٞرّٕ دراف نو درُطوَ ،بظوكل صو ؾ فووْ دررتكّبوٕ
درُطهّوٕ ١بهو ٘ دؾوّع َدرليو ى درظوقبّٕ درو ِو هشواَى درُحووأ درظوقبَّٕ ،ذرو

ووو

صَ ٠دو دنع ًٙم الس ه طق َ ديا َوحزد َوب ٙل عقاأ و كول سبوُ دروُطو
َ ،وع هلم فوْ كعلوف دؾبًو د( .)1ك و ي تؼواس نوو س و دؾوّع َدرليو ى

درّ

درظووقبّٕ طووُد سووهُدد درقوواَدى درووث٠ث دض ؿووّٕ وٓ ص بوو د وَ مم سسوو د ط ٙفّووٕ;
فةا ُد ب ر منُذ ً ممّزًد ٟسوعة ٠درفقول درقشوكبٓ دروّ

دضةو َم رلقواَدى نوو

درظوووبدك در ٙفّوووٕ درووويت َؿوووقعً درووواَدٙب دٟسوووعق سِٕ َو يعًو و بوووان ً رلُي بّوووٕ
َتشًّلً ؿبكٕ دؾ ن د د٥سي بّٕ.
حعٖ فوْ دضه سب د دـ ػٕ دريت يوْ وز٘ وو درورتدث درزِوآ ك ه سوب د ن طوُسد٘
َدرغاِب َدسعظً ا د ٥م رِا ،وَ فوْ ه سب د ص ػٕ مبكُى ونؼ س دهلل ك كبٗ
دسعظووً ا درشووّا حش و دؿ وُثْ َذكووبٗ دن وو٠ا درؼووبصٕ فوووْ َ ووٍُ دضشووعك ِو
َغريي و دضه سوب د درويت تأصو ط بقو ً تهعّ ّو ً ص ػو ً بأنؼو س دهلل; لوا وى ص و
و ٙا ونؼ س دهلل فوْ ي ٍ دضه سب د ِعُ ٌ اد ً ٙب رعقب ٕٚػُ درةـّٕ درُطهّوٕ درق وٕ
فوووْ ُد ًووٕ درقوواَدىَ ،ي ِهووز

لة و ً الس اسك درعقبٚووٕ در ٙفّووٕ َدرقؼووبُِٕ ؿووا

يا ق وَ ه ةٕ قّهٕ وَ وبّلٕ قّهٕ وَ س٠رٕ قّهٕ.
 و ٙا درثُسٔ َنادرٕ طق س "دراف نو درُطو":ر ض دسعخام دـ

درُط ـا ٕ ويادحن غري َطهَّٕ ،ر ضو سفقوت كوثري وو

دراَ طق س دراف نو درُطو رعخظّا دؾ و يري َ بيو الس حوبَ ويوادفً دحوع٠
بلادى َنًا َدسعقب ا طقُ وصبَٗ .دسعه ادً الس ي ٍ دؿةّةوٕ درع سىّوٕ ِ قوو بقوض
دضثةف فوْ دـ

دروُط رة ٙوا درثوُسَِٔ ،قع َنوٌ ص بو ً ك انو ً; الذ ِقعو َى وى

سف و و ٙووا درثووُسٔ رظووق س دروواف نووو درووُطو رووّص سووُٗ صوواد رلظووقاَ ،يووم ب و ر
ٔ " -أنصار اهلل وقفوا وليس وحدىم ،مع كل األحرار من أبناء ىذا البلد ،بصمود وبتضحيات كبيرة وبوفاء للدفاع عن ىذا
البلد ومواجهة ىذا العدوان ،حسبما تفرضو عليهم المسؤولية الدينية والوطنية واإلنسانية واألخالقية" ،من نص خطاب السيد

عبدادللا احلو ي أمام وجهاء وحكماء اليمن (ٕٓٔٚم) ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:
http://www.ansarollah.com
ٗٗٔ

ِعي و يلُى درهعووب الس درظووبَط دضُؿووُنّٕ دروويت ػقوول ي و ٍ دؿووب وَ تل و َطهّووٕ وَ
دسعق سِٕ/ال ِ رَّٕ .حشا تُػّف و ٙا درثُسٔ دربلظوفّٕ ف٠اميوري رّوه " :الذد كو ى
ووُيب دؿووب درفقلووْ ِووعلخؽ فوووْ د٥ط حووٕ ب و رهري د ١ووهيب فووإى دؿووب تةا ّووٕ ووو
نا دراَرٕ دضعلُ ٕ وَ د ٕ ١دضعلُ ٕ ،و و الذد كو ى وُيب دؿوب درفقلوْ ِوعلخؽ
فوْ الن أ تةشّم دضشعق بدد َتة سم درغه ٙم َنًا وسدؿوْ درغوري ،فوإى رطوق سد درواف
نو درُطو فوْ ي ٍ دؿ رٕ صاد كلْ رلظقا"(.)1
 ٟسِا وى دؿب دراف نّٕ دريت ىُؿً طقبه طُد
حب َطهّٕ و ت فوْ د١سو ض كخوب

ِزِوا نوو ثو٠ث سوه  ،يوْ

ـو أ رلقواَدى َ وو و ول السوة ط درُػو ِٕ

درشووقُإِ د ١بِكّووٕ نلووٖ درووّ و ،ك و ونًو ن لّووٕ اِووأ ووو حبكو د مج يريِووٕ
َطهّووٕ  ١وول درعخووبس َدرعةووام د ٟع و نْ َدرووُط َ .ك و يووُ قلووُم ،دؿووب تقووا
د عادادً رلشّ سَٕ ،درشخبِٕ يه و ص

و ٙا درثُسٔ درو ٓ ِع شو بُطهّوٕ دؿوب

دروويت ؽُؿووً درووّ وَ ،تؼووهّف ووو و لووُى ي و ٍ درةه نووٕ درُطهّووٕ ؿ و و ن و و د
يبّٕ َ ه طةّٕ َس٠رّٕ غري َطهّٕ ،المن ِقكص درقيز درهعبٓ َ١ر ٚدرشو صبِو
نوو تةواِم ؼلّول نل وْ تو سىْ َدوقوْ ُِؿوذ وُيب دؿوب  .فكّوف نقوبحن وُيب
دؿووب درفقلووْ الذدً رةووا طووبح ف٠اميووري رّووه ي و د درشووٞد َو و

نلّووٌ فوووْ درُوووت

نفشوٌَ ،ذرو بةُرووٌ" :هوا وى نوواسض سّ سوٕ و وبوول دؿوب  ،درشّ سووّٕ درويت تووٞآ
َواد الس دؿوب  ،الذد ك نوت درشّ سوٕ ال ِ رّوٕ تووادف نوو ؼو ح دربومسو دضو رْ
َتهًا َتـ ًا دضشعق بدد َبلادى درغري ،فوإى دؿوب درويت توهيم نوو يو ٍ درشّ سوٕ
يووْ ك و ر ح وب ال ِ رّووَٕ ،الذد ك نووت درشّ سووٕ َطهّووٕ ؼبسِووٕ ،وٓ الذد ك نووت
تقووب نووو حبكووٕ مج يريِووٕ ؿووا درووهري درةووُ ْ فووإى دؿووب دروويت تووهيم نووو سّ سووٕ
كً ٍ يْ حب َطهّٕ ؼبسِٕ"(.)2
فوووْ درُدو و درووّ

 ،ووو درُدؿووذ وى درشّ سووٕ دروويت واد الس ي و ٍ دؿووب

ووو طووبحن

دروّ و  -كاَرووٕ علُ وٕ ـو ً٧أ ،يوْ سّ سووٕ درثوُسٔ درظووقبّٕ دضة َ وٕ ر٠سووعبادا
َدرُػ و ِٕ د ١هبّووَٕ ،يووْ سّ سووٕ ثُسِووٕ َطهّووٕ شووع بٔ تًوواحن الس درعخووبس درووُط ،
ٔ -فالدميًن لينٌن ،المختارات باللغة العربية ،موسكو ،دار التقدم ،اجمللد السادس ،ص  ،ٜٔ٘الطبعة األوىل – ٜٔٚٛم.
ٕ-المرجع السابق ،ص ٓٔٙ

٘ٗٔ

اللضٌح الىطًٌح فٍ خطاب كائد الثىزج

َدسووع بدسي ِق ووْ حببه و دراف نّووٕ درّ هّووٕ ُيبي و درووُط فوووْ ُد ًووٕ دؿووب
د ِ ٥رّٕ درويت تظوهً اَ درقواَدى دضادفقوٕ نوو ؼو ح دربومس رّوٕ درق ضّوٕ در

قوٕ

بثووبَدد درووّ وَ ،فوووْ ُد ًووٕ دروواَ درعُسووقّٕ دـلّيّووٕ درش و نّٕ الس تةشووّم درووّ و
َالؿ وًو مب ركًو َ .الى و ووواث فوووْ دحمل فعو د دؾهُبّووٕ َدرظووبوّٕ درّ هّووٕ صووري
ط يا نلٖ ي ٍ درشّ سٕ دٟسعق سِٕ دريت مت سسً وُٗ درقاَدى.
فوْ حُدس رٌ

ػخّفٕ  26سوبع  ،حلول و ٙوا درثوُسٔ بظوكل نل وْ درشّ سوٕ درويت

واد الس يو ٍ دؿووب بظووةْ تلو درشّ سووٕ :درُطهّووٕ درّ هّووَٕ ،د ِ ٥رّووٕ درقاَدنّووٕ،
َذروو بةُرووٌ" :ثووُسٔ  21سووبع

ػووخّذ ونًوو سفقووت نهوو َِو

لبّووَٕ ،ركهًوو فوووْ

ُيبي َفوْ حةّةعً ثُسٔ ؼبسَِٕ ،هل د ك ى فوْ ةا ٕ و َوف ؿا ي ٍ درثوُسٔ
َ ه درلخع د دَ١س سفبد٘ دراَ درقظبَ ،فووْ َدوو دؿو فوإى و تو 21 ٠سوبع
و ت ُسدد َوحوادث كلوٌ ِظوًا بأنًو ثوُسٔ ؼبسِوَٕ ،وى ظوكلٕ دـو سج قًو يوُ
ونًوو ثوووُسٔ ؼوووبس درظوووقا دروووّ

وووو درُػوو ِٕ دـ س ّوووَٕ ،تشوووعقّا رظوووقبه درةوووبدس

درشّ سَْ ،تعوّذ درفبػوٕ رلةوُٗ درشّ سوّٕ درادصلّوَٕ ،تًّو ٛدضهو ضق ؾوٕ دضظو كل
درشّ سّٕ ببَح َطهّٕ َبقّادً نو درعبقّٕ رلخ سج"(.)1
نلوٖ دضشوعُٗ دروُط  ،تةوف دروّ و وو و ول درعخوبس فووْ ُد ًوٕ درُػو ِٕ درشوقُإِ
د ١بِكّٕ َدٟحع ٠د ٥سدتَْ ،نلٖ دضشعُٗ دحمللْ تةف وُٗ ثوُسٔ  11ف دِوب َ21
سبع

َمجُ درظقا ؿا درةُٗ دضق إِ رلثوُسٔ ،تلو درةوُٗ دضشوّ بٔ درةاميوٕ درويت

ثو و سد نلًّو و دؾ و و يري كووووق ٙليت (د١محوووب) َ(ػو و ح) َكبو و س درـوووب ط َدرظوووُّ
د٥و و نّ درووب قّ َدربريَوووبدطّ دضووانّ دضعخ و رف
َدرشقُإَِ .وُٗ درثُسٔ دضـ أ تل تةف درُّم

قًووم َدرع و بق ر ٦و سدد

درقاَدى دٟسعق سٓ،

ِهفووْ نوو

حببً و وٓ ـ و ُى َط و  ،فوووْ حوو ؼعكووب ذروو دضـ و ُى درووُط كوول درةووُٗ
دؾ يريِوووٕ درووويت تة تووول وووو و ووول درشوووّ أ َ وووو و ووول السوووة ط درُػوو ِٕ د ِ ٥رّوووٕ
َدـلّيّٕ نو دؾ ًُسِٕ درّ هّٕ.
ٔ" -قا د الثورة السيد عبدادللا بدر الدين احلو ي :الشرعية ىي للشعب اليمين وليسس للعمالء" ،نص حوار قا د الثورة مع
صحيفة  ٕٙسبتمرب ّنناسبة العيد اخلمسون لثورة ٗٔ أكتوبر ،مرجع سابق
ٔٗٙ

 اٌردرتح اٌرارخيُح واٌمضُح اٌىطُٕح:ِشووعها و ٙووا درثووُسٔ نلووٖ درعيببووٕ درع سىّووٕ دربظووبِٕ(َ )1درُطهّووٕ درّ هّووٕ( )2كأحووا
دضه لة د دحملفزٔ رلثُسٔ َ ُد ًٕ دٟسعق س ،حّث ِقع و ٙا درثُسٔ وى نؼب درظقُ
حع ْ الذد

ؼبكت فوْ ُد ًٕ درعخاِ د د ١هبّوٕ ،المي نو ً هوٌ ب رظوقا فووْ َووت

وُػووّبت بووٌ درةّ و ادد درقعّةووٕ ركووثري ووو د١حووزد ب ٟنكش و سَ ،فةوواد د ١وول فوووْ
درظووقاَ .عشوووا تقوووبري و ٙوووا درثوووُسٔ " :وو ؼةةوووت نادروووٕ فووووْ د١سض َ ٟن روووت و وووٕ
دسعة٠هل َحبِعً ال ٟبعـخّٕ َػ  ،ي د طوْ٘ بواًِْ ،يو د طوْ٘ روّص غبِبو ً فووْ
َدو دؿّ ٔ َ ٟفوْ د١سض ،ي د قلُم ت سىّ ً َ قلُم فوْ درشهو ،قلُم فوْ دسعةبد٘
وَؿ دربظوب َدمع قو د د٥نشو نّٕ" (ٖ)َ .فووْ دؾ نوا دضة بول ،فة ٙوا درثوُسٔ ِقعو وى
دضعُدطٚ

د ١هيب فوْ كعلوف درفورتدد درع سىّوٕ ي ِشويلًم درعو سِخ ال ٟكخُنوٕ

َ بتزوٕ(َ .)4رة ٙا درثُسٔ نعبٔ ُؿُنّٕ رلع سِخَ ،سبط هل ٍ درعي س درع سىّٕ بُدو
درُّم َدسعهب ط درشهو َدرةُدن د ٟع نّٕ هً .
ك ِةام و ٙا درثُسٔ ؼلّ ً٠نل ّ ً رلثُسدد كع يبٔ د ع نّٕ ،ففوْ حُدس روٌ و
ػخّفٕ  26سبع

مبه سبٕ درُّبّل درو ييب رثوُسٔ  14وكعوُبب دمّوأ ،وو فووْ ساٍ

نلووٖ سووٞد نووو تفشووري و ٙووا درثووُسٔ رلووبَدبط بوو درثووُسدد درّ هّووٕ  26سووبع

َ14

ٔ" -كل الشعوب يف األرض الد ٓنررت ،الد كافحس وناضلس ،يف النهاية انتصرت مهما كانس القوة الغازية ،مهما كانس قواهتا
وإمكانياهتا ،ومهما كانس رواهتا"  ،من نص حوار قا د الثورة السيد عبدادللا احلو ي مع رللة مقاربات سياسية (العدد األول،
 ،)ٕٓٔٙمرجع سابق.

ٕ" -المستعمر البريطاني كان قويّاً حينذاك وكان لو الكثير من العمالء والمرتزقة الذين اشتراىم إضافة إلى أنو تمكن من

احتالل أجزاء واسعة في البلد ومع لك كان عندما تحرك الشعب بجد و دق واىتمام كان النصر حليف ىذا الشعب

وكان المستعمر مهيأً للهزيمة وتحررت البلد" ،من نص خطاب السيد عبدادللا احلو ي ّنناسبة ذكرى اذلجرة النبوية وذكرى ورة
الرابع عشر من أكتوبرٕٓٔٙ ،م؛ متوفر على الرابط:

http://www.zaidiah.com
ٖ -نص خطاب السيد عبد دللا احلو ي يف الذكرى األوىل لثورة ٕٔ سبتمربٕٓٔ٘ ،م؛ متوفر على الرابط:
http://www.sabanews.net

ٗ" -بكل المقاييس في الدنيا وكل المجتمعات من يقف مع العدو ضد بلده يسمى خائنا ،ىذا متعارف عليو ،إنما المعتدي
يسميو مقاوماً وىذا استنتاج عجيب!" ،من نص خطاب السيد عبدادللا احلو ي ّنناسبة ذكرى اذلجرة النبويةٖٜٔٗ ،ىل؛ متوفر

على الرابط:

http://www.ansarollah.com
ٔٗٚ
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وكعُبب َ 21سبع " :درثُسدد يْ نب سٔ نو ؼبك طقيب تفبؿٌ درـبَسٔ د٥نشو نّٕ
فوْ دضةا َٕ ،ب رهشبٕ رلظقُ ذدد درةّم ثل طقبه درّ

در ٓ ِهع ْ ر٦سو٠م فًوُ

ِه لوق وِـو ً فوووْ ثُسدتووٌ دن ٠وو ً وو وّ ووٌ َ ب اٙووٌ ،الؿو فًٕ الس درعووبَحن دضُؿووُنّٕ
درـ غ ٕ دريت ِق نْ هً درظقا فّـ ب الس وى ِثُس .ك نوت ثوُسٔ  14وكعوُبب ؿوا
دحملعل در ِ نْ در ٓ دسعق ب ز٘دً كبريدً و بلان نلٖ اٗ وكثب وو  120ن و ً;
ك نووت ؼبك و ً ؿووبَسِ ً  ٟبووا هووٌَ ،ي و ٍ دضش وأرٕ ووو ويووم دضش و ٙل دروويت هووا وى
تشعُنبً طقُبه َفوْ دضةا ٕ طقبه درّ

دضشلم درقزِز وى ح رٕ دٟحع ٠يوْ ح روٕ

ِـ ب وٓ طقا ضُد ًعً َ ٟميكوو درعقو ِع قًو ١نًو ح روٕ ِفةوا قًو وٓ طوقا
قعل كبد عٌ َدسعة٠رٌ َحبِعٌَ .درباِل نوو ذرو يوُ د ٟعًو ى َدرعلوم َدٟؿو ً ا
َدرةًووب َد٥ذَ ٟدٟسووعقب ا ،وووا تع وو يٖ بقووض درفٚوو د ،بقووض درظخؼووّ دَ ،وووا
تش و يم واَدس بقووض دؾً و د ٥صـ و درظووقُ فوووْ بدحوول قّهووٕ ؿ رووٕ دٟحووع، ٠
َركو ِؼل دؾ ّو فووْ درهً ِوٕ الس وه نوٕ سدسوخٕ بـوبَسٔ درعخوبس َؿوبَسٔ درثوُسٔ،
درعخبس در ٓ ِ ٟأتْ ال ٟو ص ٠ثُسٔ"(.)1
فوْ ته َرٌ رلع سِخ درُط ِ ،بكز و ٙا درثُسٔ نلٖ ثُسٔ  14وكعُبب و حّث كُنً
ثُسٔ ؼبسِٕ تعفق

ً م دضبحلٕ دربديهٕ فوْ ُد ًٕ دٟسعق سَِ ،قعو وى" :ذكوبٗ

ثووُسٔ  14وكعووُبب يووْ ذكووبٗ نووز َكبد ووٕ رلظووقا درووّ

َ ،مووو ع ووٕ الس ي و ٍ

دضه سبٕ َاسَسً َموو نُد وٌ درقواَدى َووُٗ درغوزَ َفووْ ةوا عً و بِكو َدرهعو م
درشقُآ َ ،و ويم اٟٟد ي ٍ در كبٗ ونٌ ً ك نت ي يّٕ دضقعآ َال ك ن تٌ
َوبـعٌ فإى و دض كو الؿ ا دهلزميٕ بٌ َطباٍ"(ٕ(.
ك و وى ووهًج و ٙووا درثووُسٔ َواد ٍٝو و كم دره ػووبِ َدٟطوورتدكّ نلووٖ ؿووُ٘
دربػّا درهـ رْ درع سىْ رعّ س درّش س َوِاُِرُ ّعٌ دضه يـٕ ر٠سعق سَ ،ذر بقوا
وى وػبذ و ٙا درثُسٔ فوْ ذدد دضُو در ٓ تؼواسٍ درّشو س دٟطورتدكْ َدرةُ ّوُى فووْ

ٔ " -قا د الثورة السيد عبد ادللا بدر الدين احلو ي :الشرعية ىي للشعب اليمين وليسس للعمالء" ،نص حوار قا د الثورة مع
صحيفة  ٕٙسبتمرب ّنناسبة العيد اخلمسون لثورة ٗٔ أكتوبر ،مرجع سابق.

ٕ -نص خطاب السيد عبد ادللا احلو ي ّنناسبة ورة ٗٔ أكتوبر والعام اذلجري اجلديدٖٔٗٚ ،ه؛ متوفر على الرابط:
http://www.alhakk.net
ٔٗٛ

ُد ًوٕ دٟسوعق س دِ ٥و رْ د ١بِكووْ َدرعُسو دـلّيوْ درب قووْ فووْ بحلوٕ ووو
دضبدحوووول .حّووووث ُِ ووووٌ و ٙووووا درثووووُسٔ ص بووووٌ مووووُ درةّوو و ادد درشّ سووووّٕ ر٢حووووزد
َدرظخؼووّ د دضقبَفووٕ دروويت آثووبد دؿّ و ا وَ تُدطووأد و درقوواَدى ،الذ وى كووثريدً ووو
وُدنا ي ٍ د١حزد  -كش ٙب درظقا  -تةف فوْ َ ٌ درقاَدى ،ك وى كثريدً و
درظخؼووّ د درةّ اِووٕ ر٢حووزد درّش و سِٕ َدرةُ ّووٕ و ردرووت ع شووكٕ مبُوفً و ووو
دٟسعق س(.)1
خامتح:
تلقا درـبَسٔ درع سىّوٕ درـو غ ٕ اَسدً ي و ً فووْ النـو ج دضُووف درق لوْ َدرفكوبٓ
١نؼو س دهللَ ،تشوعيّا هلو وّو أ ونؼو سدهلل نلوٖ مووُ ن ّوق ع ووُس َ ُدكوا ضًو م
دضقبكووٕ درُطهّووٕ فوووْ ُد ًووٕ درقوواَدى دٟسووعق سٓ درغببووْ د ١بِكووْ َدرعُسووقْ
دـلّيْ ،ففووْ ص بو د و ٙوا درثوُسٔ درظوقبّٕ درشوّا نبوا دضلو دؿوُثْ ِعيلوٖ يو د
درع ووُس درفكووبٓ ١نؼ و س دهللَ ،تووهقكص ُدوووف ونؼ و س دهلل حووُ كعلووف درةـو ِ
درُطهّٕ ،و حّث وى ي د دضُوف درُط ١نؼ س دهلل و كعلف درةـ ِ درُطهّوٕ ي
ِقا ُوف ً نعبِ ً َػبِاِ ً ك ك نت فوْ سٝديم ضٞمتب دؿُدس درُط درظ ل ،بل
وػبذ ي د دضُووف درشّ سوْ دضقبفووْ وكثوب ل ُسوّٕ َن ةو ً وو بقوا دنعؼو س درثوُسٔ
ٔ" -البعض كان بحكم انتمائو لالشتراكي أو الشيوعي كان يتحدث لسنوات طويلة عن اإلمبريالية األمريكية واليوم وال كلمة
ال إمبريالية وال ىم يحزنون ،مع احترامنا لمن لم يغيروا مواقفهم" ،من نص كلمة السيد عبد ادللا احلو ي يف مناسبة ذكرى

اذلجرة النبويةٖٔٗٛ ،ىل؛ متوفر على الرابط:
وكذلا:

http://www.zaidiah.com

"النظام السعودي والذي كان يو ّ ف لدى كل القوى القومية في منطقتنا العربية بالقوى الرجعية والمتخلفة ،ىذا الرجعي
اليوم يقود اليوم الكثير ممن يعتبرون أنفسهم نا ريين وقوميين واشتراكيين وإلى آخره ،ىذه الرجعية تعطيهم شويو من
الفلوس وتجندوا جنوداً لها وىي تتحرك ضمن أمريكا ،ضمن من كانت تقول بعض تلك القوى عنها اإلمبريالية .والقوى
القومية في المنطقة العربية كان حديثها على الدوام عن التصدي لالستعمار اإلمبريالي الغربي ،كان عنواناً رئيسياً ،ولكن ال

يزال ىناك بعض القوى القومية متحررة نحن ال نعني الجميع وال نعمم حتى من االشتراكيين ال يزال ىناك أحرار حتى من

النا ريين ال يزال ىناك أحرار " ،نص خطاب السيد ّنناسبة انطالق الصرخة يف وجو ادلستكربينٕٓٔٚ ،م ،موقع أنصار اهلل؛
متوفر على الرابط:

http://www.ansarollah.com
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درظووقبّٕ َتؼوواس ونؼ و س دهلل قبكووٕ ُد ًووٕ درقوواَدى َمح ِووٕ درووُطو ووو درعفك و
َ ُد ًووٕ دضخ

وو د دضق اِووٕ درووويت بووبرد كثوووُسٔ ـوو أ َسا فقووول نوواَدنْ ةوو َم

رع لق و د درظووقا فوووْ دٟسووعةَ ٠دؿبِووٕ َدرقادرووٕ د ٟع نّووٕ .ك و وى ٟصووع٠ط
ونؼ س دهلل بظكل و َس

مجو يري درظوقا دروّ

بعهوُنًم َدرعق ول قًوم َتُ ّوٌ

ط و تًم فوْ ُد ًٕ درقاَدى كل ي د هذ ونؼ س دهلل ص ٔ ن لّٕ ك و وهخًم نلوٖ
ػقّا درفكب قبفٕ وَس حُ درعق ل

دمع

درّ

َوُدٍ درشّ سوّٕ دضخعلفوٕ،

َ بدن و ٔ درةـ و ِ درُطهّووٕ درقاِووأ دروويت تًووم درة ن و د درظووقبّٕ َدرةووُٗ د ٟع نّووٕ
َدرةُٗ درشّ سّٕ درّ هَّٕ ،ون ٖ ونؼ س دهلل المي ن ً وكو بواَس درظوقا َواستوٌ نلوٖ
درعخُِل د ٟع نْ در ٓ ب د َدؿخ ً فوْ دضل ُض درع سىْ دربديو.
ِأص درع ُس درفكبٓ ١نؼ س دهلل َدسوعّق بٌ رلةـوّٕ درُطهّوٕ درّ هّوٕ -ك و ِعيلوٖ
فوووْ ص ب و د و ٙووا درثووُسٔ -ط بق و ً ّ ٨ووزدً نووو دضُوووف درووُط درقل و نْ در و ٓ ّووز
ص ب د درةُٗ درةُ ّٕ َدرّش سِٕ و وشّهّ د الس مث نّهّ د درةبى دض ؿْ ،حّوث
ِع ُس دـ

درُط

١نؼو س دهلل َطهّو ً ٨قوزردً َغهّو ً بو حملعُٗ دربَحوْ َدرقة ٙوآ

د٥سووَ ْ ٠دضشووَٞرّٕ دٟمي نّووٕ فوووْ دؾً و ا ووو و وول ت ووُس دمع و َدرووُطو درووّ
َمح ِٕ كعشب تٌ حعٖ رّ٨ؼبذ دؾً ا درثوُسٓ دروُط فووْ درقؼوب دروبديو َفوق يو د
درفًم د٥س ْ ٠ب نعب سٍ ز٘دً و ز ّٙد ناِأ تٞرف "سبّل دهلل" در ٓ بإتب نٌ صري
دٟنش نّٕ.
َي د دربقا دربَحْ دضُ ٌ رلشلُك َذَ درش ُٔ نلوٖ دروهفص د٥نشو نّٕ دض وُِّس رف نلّوٕ
مم سسعً دض اِوَٕ ،دضًو

َ"دضٞنش٭وو" رهظو طً  ،يو د درب٨قوا دربَحوْ ػ يلعوٌ درةوُٗ

درّشو و سِٕ درةُ ّوووٕ درّ هّوووٕ فووووْ دضبدحووول درهـو و رّٕ درشو و بةٕ ،ف مبفوووت فووووْ بقوووض
مم سس تً الس درف طّٕ َدرةشُٔ ،وَ دػ ا ت ب رةه ن د دراِهّٕ د ٟع نّٕ فُ واد
ػقُبٕ فوْ درعغلغل الس وَس ط دؾ يري َالِؼ درةـّٕ درُطهّٕ الرًّم َتبسّخً .
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د .ساىٍ عطا
أطذاذ فلظفح العلىم ونًاهج التدث،
كظو الفلظفح ةكلٌح اآلداب  -جانعح عدى

" الى ٬درع سِخ ِقّا نفشٌ بت  ،بٔ نلٖ طكل أس ٔ َ ،بٔ نلٖ طكل ًزرٕ"
كس

سكص فوْ ةا ٕ كع بٌ( :درث و نظب و ببَ ري)

ِمذِح:
ٙقيي٘ي ًيياركط" :أٗه٣ييم اهييذٙ ّٙعزفييْ٘ املا يي ٛذللييَ٘ عويي ٍٔٚبتلييزارٖ"ٙٗ ،قيي٘ي
اهاٚوضيي٘ف ارًزٙليي ٛبيي٘رج صيياُتٚاُا" :أٗه٣ييم اهييذٙ ّٙضييتطٚعْ٘ ييذكز املا ييٛ
ذللَ٘ عو ٍٔٚبتلزارٖ"ًٗ .يّ املِطويال ا يٕ ،حتياٗي ٓيذٖ اهدراصي ٞأْ ِقيي فيي ٛاملا يٛ
ًّ أبى ًعزفتٕٗ ،حتُ ٟلزر ألطاٗ .ٖ١لا أْ ة ٞٚاهل٘ ٞٙيد بيزس  -رآِياً  -عويٟ
صط اهصزارٗ ،با م ضيبي وقياً ٗ غيلى ٔدٙيداً ٗب٘وٙي ًا هِيا كٌِٚيٚو; فيإْ اهدراصيٞ
ِصزف ر اهتِقٚي في ٛاملا ي ٛا صيتعٌار ٜاهيذ ٜأليذ ٙعياٗو  -فيي ٛاه٘ يم اهيزآّ -
زح ًغارٙعٕ اهقدي ٞعياو ٝحٚأ٢يا ٗبي اهيزٗح فٔٚيا ًيّ بدٙيدٗ .هيذهم ٗ ،بيى أْ
ُبخ فيً ٛغلو ٞاهل٘ ٞٙاهزآِ ،ٞبد أْ حناٗي صق غ٘ر اهل٘ٙي ٞارخيٚياً عوي ٟاعتبيار
أْ ًغار ٙا صتعٌار ا تصاوٓ ٜي ٛاًتيداو هالصيتعٌار املباعيز (ا حيتالي)ٗ .هيذهم
صِٚقضٍ ،ثِا ر ضٌو :اهقضٍ ارٗي صريكش عو ٟاملغار ٙا صتعٌار ٞٙاهقديي،ٞ
ٗا لز صريكش عوً ٟغارٙعٕ ا صتعٌار ٞٙاجلدٙدٗ ٝاهتٌاثى فٌٚا بِٔٚأُٗ .يدف ًيّ
ٗرا ١هييم أْ ٙعييزف ٓييذا اجلٚييى ارخيييٕ ٗكٚييف عاًييى ا بييا ١ارٗا٢ييى ف يي ٛاحلزكييٞ
اه٘ ِٚيي ً ٞي املغييار ٙا صييتعٌار ،ٞٙهعوِييا ُضييتط ٚأْ ُٔتييد ٜب يذهم اهتييارٙك كييٛ
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ُاغى املغيار ٙاهزآِي ،ٞرُٔيا ًغيار ٙاتٚيم ٗ قضيٗ ٍٚميدَ ًصيا

ا صيتعٌار ،أٙياً

كاْ على ٓذا ا صتعٌار.
اٌمطُ األوي:
وبوول دؿوواِث نووو دهلُِووٕ َالطووك رّعً  ،ووو درـووبَسٓ قبفووٕ تو سِخ دؾهووُ درووّ
ص ٠دؿةبٕ دٟسعق سِٕ ،فلةا دحعلت ببِ نّ دؾهُ درّ

بشّ بتً نلٖ نواى

فوْ ِ 19هو ِب 1839مَ ،الب٬و ى دٟحوع ٠در ِ و نْ (1967 -1839م) ،وصو د ببِ نّو
تُس و نفُذي و فوووْ دضه ةووٕ َتوواصل فوووْ ق يووادد َدتف و و د مح ِووٕ و درقاِووا ووو
دضظووّخ د َدرشوول ه د َد ٥و سدد دؾهُبّووٕ بًوواحن مح ِووٕ تُد وواي َاميُ ووٕ بة  ًٙو .
َسهباو فوْ درش ُس د٣تّٕ درعهةّا درع سىْ رعل دضظ سِ دٟسعق سِٕ.
 ضٍطٕاخ وِشُخاخ اجلٕىب اٌُّين (ادلىلغ وادلطُّاخ):ك نت سل ه د َ ظّخ د دؾهُ درّ

تةو فووْ ه ةوٕ ممعوأ نلوٖ طوكل طوبٌ

ثلث تة ناى فوْ ردَِعٌَ ،ميعا ؿلق ٍ نلٖ س حلْ دربخوبِو د١محوب غببو ً َدرقببوْ
هُب ًَ ،دحملّط دهلهآ طبو ًَ ،واي و درظ
درغووب دربخووب د١محووب َ ،ووو درظ و

درظبوْ ن ى َصلّج ن ى َ ،و

دربب و دـ و رْ َدرووّ و درظ و رْ َ ،ووو دؾهووُ

درظووبوْ دربخووب درقببووَْ ،وووا وطلةووت نلًّ و ش و ّ د ناِووأ فوووْ بدحوول ت سىً و
دؿاِث َدضق ػب َيْ ك ِأتْ:
 .1سل ه د َال سدد َ ظّخ د هُ طبٌ دؾزِبٔ درقببَّٕ :ك نت تظع ل نلٖ ناا
و درشل ه د َد ٥سدد َدضظّخ د وو وببريو  :سول هٕ دضًوبٔ ،درشول هٕ دركثريِوٕ،
درشوول هٕ درةقّ ّووٕ ،درشوول هٕ درُدحاِووٕ ،بّخ و ى ،درقُدرووق درقلّ و  ،درقُدرووق درشووفلٖ،
درقووُدذ  ،اثّهووِٕ ،و ف درقلّو ِ ،و ف درشووفلٖ ،درشوول هٕ درفـوولّٕ ،د ١ووريٓ (درـو ر )،
درقلُٓ ،دؿُدطا ،سل هٕ درقب ا (ؿج) ،درقةببْ ،درؼبّخٕ.
 .2درهُدحْ درعش  :ظًبد يو ٍ درعشو ّٕ فووْ نو م 1873م ،بقوا درعواصل درقث و نْ فووْ
ط َٞى هُ غب طوبٌ دؾزِوبٔ درقببّوٕ ،حّوث و ٘ يو د درعواصل نلوٖ َوو درؼوبد
درقث و نْ در ِ و نْ نلووٖ درهفووُذ فوووْ دضه ةووٕ ََ ،ووا در ِ و نُّى وى ووو دضًووم درةّو م
بظْ٘ وكثب فق رّٕ و دررتتّا درقبؿْ درق بب رلُووُحن و و م درعًاِوا درقث و نْ ،فهوعج
نو ذر ؼُِل سّ سعً ػ ٍ دضه ةٕ و سّ سٕ درعًا ٕٙالس سّ سٕ دؿ َِٕ ،دنعًوٖ
ٕ٘ٔ

د ١ب الس الببدم درقاِا و ق يوادد دؿ ِوٕ و تشو

وو درشول ه د َد ٥و سدد يوْ:

درقبارْ (ؿج) ،درفـلْ ،درقُرةْ ،درّ فقْ ،دؿُطيب ،درـ ر  ،درقلُٓ ،درقةببْ،
درؼوووبّخَْ .ووووا سو و نا ببِ نّو و فووووْ سّ سوووعً دؾاِوووأ (سّ سوووٕ دؿ ِوووٕ) سغبوووٕ
دؿك و م دحمللووّ فوووْ دٟنفؼ و نووو دراَرووٕ درقث نّووٕ َ ،ووو ث وم ٬فةووا سحووا يووٟ٘ٞ
دؿك م بعزَِا ببِ نّ هلم ب ١سلخٕ َدُ ١د

ة بل دؿ ِٕ درويت نوعج نهًو ػ ّوا

دٟنةش د درةبلّٕ َالبة  ًٙنلٖ ح رعً  ،ك

 ٨اد درهزدن د ادصول درةب ٙول نعّيوٕ

تقزِز ببِ نّ رشل ٕ درش٠ط َد ١بد٘ َدضظ ٙخ.
مموو ػوواس د٥طوو سٔ الرّووٌ يهوو وى سوول هٕ درقبوو ا (ؿووج) ي توواصل ذروو درهووُ
دضق ياددَِ ،ب

ذر الس حةّةٕ وى ن٠وٕ ببِ نّ قً تب

ووو

الس َوت بكب وبل

تب دره ط درعةلّآ ضق يادد دؿ ِوٕ .غوري وى ببِ نّو واصلوت سول هٕ درقبو ا فووْ
ص سطعً درشّ سّٕ دريت سمسعً َطلبت وو دراَروٕ درقث نّوٕ وى تقوا مجّو درشول ه د
َد ٥و سدد دضُ ووُأ فوووْ دـبِ ووٕ ؼووت درهفووُذ در ِ و نَْ ،دروويت  ٟوووق رلقث و نّ
درعاصل فوْ طَٞنً  َ ،ه تةاِم ي د دضظبَ ن م 1873م وػبخت تل دضه طق تقبحن
ب رهُدحْ درعش َ .ظلت ي ٍ درعش ّٕ عادَرٕ و درقث نّ بؼُسٔ ص ػٕ رفورتٔ طُِلوٕ
نلٖ دربغم و وى د ٥سدد دريت َوقت نلٖ ي ٍ دضق يادد درادا نااي مببَس دروز و.
َممو هوواس ذكووبٍ وى ؼاِووا ببِ نّو رلهووُدحْ درعشو ي ِكووو بًوواحن مح ِووٕ نوواى
فخشا ١ى ذر ؼةق ع ِعً رلفـلْ َدرقبارْ َدرقةببْ .بل ك ى دهلواحن هوٌ يوُ
انم درُحادد دٟنفؼ رّٕ دريت دنفؼلت نو دؿكم دضبكوزٓ فووْ ػوهق ٘ فووْ درةوبى
درث نْ نظب دهليبٓ ،درث و نظب دضّ٠آ رعؼبذ ؿ و َحأ سّ سّٕ ؼت نفُذيم.
 .3شعق بٔ ناى َق ّ تً (دحمل ّع درغببّٕ درظبوّٕ)ُ :و بِت اسدس د ظرتكٕ
هو درقو م 1933م و بو َردسٔ دضشووعق بدد ََردسٔ دهلهووا فوووْ دؿكُ ووٕ در ِ نّووٕ،
َمبظ سكٕ ببن سا سِلْ كوبري دضهواَب (دضهواَ درشو ْ) َدرة ٙوا درقو م فووْ نواى،
َذر

و و ل النادا دررتتّب د دـ ػٕ بهةول د٥طوبدحن نلوٖ نواى وو حكُ وٕ دهلهوا

الس َردسٔ دضشعق بددَ .فوْ ُِنُّ 1936م وناد َردسٔ دضشعق بدد ظوبَن ً رلعقلّ و د
دروويت سعؼوواس الس حوو كم شووعق بٔ نووواى رقبؿووٌ و وو م در ضوو ى َوؿةعووٌ مبظوووبَ
حكُ ٕ دهلها در ٓ دنع اد نلٖ الػادسٍ رقاى َدضعـ و درة نُى دحمللوْ رقواىَ ،فووْ
ٖ٘ٔ
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ُِرُّ 1936م ،نبض َرِوب دضشوعق بدد يو د دضظوبَ درو ٓ و ٘ فووْ وشوٕ َنظوبِو
بهادً ك ى هً تغّري ش ٖ دضش َٞنلٌّ الادسٔ ناى وو كوبري دضهواَب الس حو كم
شوعق بٔ نواى َو ٙواي ( Governor and Commander -in- chief of the colony of
َ ،)Adenؼاِا ػ٠حّ تٌ َون رٌ دريت ك ى و بّهً هخٌ ػو٠حّ د َدسوقٕ فووْ
درظووَٞى د٥ادسِووٕ َدرعظووبِقّٕ َدض رّووٕ ،ك و دطووع ل نلووٖ ؼاِووا دصعؼ ػ و د ن ٙووا
دؿو كم َ ً ووٌ فوووْ حو تغّووا دؿو كم نووو دضشووعق بٔ .ك و سَنووْ فوووْ درعهعووّم
د٥ادسٓ دؾاِوووا تأسوووّص فلوووص تهفّو و ٓ ِكوووُى مبث بوووٕ يّٚوووٕ دسعظو و سِٕ ضشو و نأ
دؿ كم فوْ درظَٞى د٥ادسِٕ

ؼاِا وسوص دصعّو س د١نـو ٘ درو ِو ِعظوكل وهًم

َدصعؼ ػو و تًم َوُدنوووا تقّّوووهًم َنوووزهلم َال وووبد٘دد د ع نو و د دملوووص َػوووّ غٕ
ق ؿبٍَ ،وحةّٕ دؿ كم و در ٓ ِقا سّٙش ً رل يلص و فوْ د١صو ب سعظو سٔ دملوص
وَ سفـً  .و فوْ درظَٞى درعظبِقّٕ فةا ٨هذ دؿ كم ػو٠حّٕ سوو درةوُدن ادصول
دضشعق بٔ

بدن ٔ ؿوُدبط قواأ تـو هً ظوبَ درعقلّ و د درويت دطوع لت وِـو ً

نلٖ حق مجّ سك ى دضشعق بٔ فوْ مم سسٕ طق ٙبيم دراِهّٕ عبِٕ ك لَٕ ،فّ
ِعقلق ب رظَٞى دض رّٕ دورتح دضظبَ تهعّ ً نلٖ منط اِا نو طبِق الػادس كع
سهُٓ و دؿ كم ِقبحن ب ركع

د١رساِ ،ظع ل نلٖ دِ٥بدادد َدرهفة د َد١طغ

درق وووٕ َدرعظوووبِق د َدضٞسشو و د دضانّوووٕ َدرعة نوووا َدرشوووك ى َدضوووادسض َدرق ووو٠د
َدرؼ اسدد َدرُدساددَ ،كل
فووْ  28سوبع

رٌ ن٠وٕ بعبَحن دضشعق بٔ ََؿقً .

1936م ؼُ ٬روت نواى مبُ وا د ١وب درؼو اس نوو لو ببِ نّو فووْ

در ض و ى الس شووعق بٔ رلع و جَ ،بوواو فوووْ ت بّةووٌ وَ وببِوول 1937م ،حّووث "وػوواسد
ببِ نّو و بسوووُ ً لكّو و ً فووووْ هعؼوووف سوووهٕ 1937م ؼُ٬روووت مبُ بوووٌ درشووول ه د
َد ٥سدد َدضظّخ د فوْ درظ ب دؾهُبْ و درّ و الس

نوبحن ب سوم (ق ّوٕ نواى

درغببّووٕ) َ(ق ّووٕ نوواى درظووبوّٕ) (َ .)1صوو ٠درفوورتٔ ووو 1937م حعووٖ 1954م نةووا

ٔ -د .فاروق عثمان أباظة ،بريطانيا والحركة الوطنية في الشطر الجنوبي من اليمن ( ،)ٔ1ٙٚ – ٔ1ٖ1مطابع السفًن،
ٜٔٛٛم ،ص ٕٔ؛ نقالً عن:
Little، T.: South Arabia: Arena of Conflict، London 1968، pp15-16.
ٗ٘ٔ

در ِ و نُّى و حكو م تلو درهووُدحْ  31ق يووأ دسعظو سٔ َحووُدرْ  90دتف وو ً ؼوواا
ن٠وٕ درشل ه د َد ٥سدد َدضظّخ د

الللرتد(.)1

مبُ ووا دضبسووُم دضلكووْ در ِ و نْ (1937م) هخووت نوواى درهعو م درقو آ َدرعظووبِ
دضق ووُ بووٌ فوووْ دضشووعق بدد در ِ نّووٕ ،و بة  ًٙو ّه و ٘ ٪حووبدً رلعي و سَٔ ،وػووبخت
حكُ عً و دره ط دٟسعق سٓ دضب طوبَ .تبو يو د درعخوُ تغوريدد الادسِوٕ َسّ سوّٕ
َدسقٕ ِشعها قع ً الس ظبَ درعقلّ د درؼ اسٔ ؿ كم ناى فوْ ُِرُّ 1936م،
َن و ي و د درعخووُ َؿووقت دـ ووُط رلشّ سووٕ در ِ نّووٕ فوووْ هووُ طووبٌ دؾزِووبٔ
درقببَّٕ ،سب ت دضشعق بٔ

درشّ سّ د د١كثب ؼبسدًَ ،

سلشولٕ وو د٣سد٘ فووْ

َردسٔ دضشعق بدد َ ُدوفً  ،تًاحن الس ؽلّؽ ناى و ص ُدد دربَت درو ٓ كو ى
ِةّواي َ .ووا بلغووت شو حٕ شوعق بٔ نوواى وشوٕ َسوبق

 ٠ببقو ً مشلوت اِهووٕ
ووّ ً

نوواى نفشووً َ ه ةووٕ درظووّخ نث و ى َوبدي و َطووبٌ زِووبٔ نوواى درؼووغبٗ (در ِةووٕ)،
َِعبقً و نوواا ووو دؾووزس وي ً و

ووزس كُسِ و ُسِ و َو ووبدى َبووبِم .و و فّ و ىووؽ

دحمل ّووٕ دروويت ك نووت ؽـ و رعهعووّم الادسٓ بوواد ْٙميووُج ب ضعه وـ و د َنووام درووعٝ٠م
َدررتدبط ب ونع عٌ نعبدً رعقاا د٥ادسدد نعّيٕ تقاا درشل د ،فةا دػًت ببِ نّ
الس تهعّ ً َسب ًو مبشوعق بٔ نواى نعوبًد ضو ِقكشوٌ يو د درعهعوّم وو فُدٙوا نلوٖ
ناى دوعؼ اِ ً َدسرتدتّيّ ً َسّ سّ ً.
تظكلت ق ّٕ ناى سمسّ ً به ٘ ٪نلٖ بسُم لكوْ ببِ و نْ ػواس فووْ  18و سض
1937مَ ،وُش ت دحمل ّٕ الادسِ ً الس وش

(غببّٕ َطبوّٕ) ػ َب ً

بقض دؿةو ٙق

درع سىّٕ َدؾغبدفَّٕ .تباو حاَا دحمل ّٕ درغببّٕ صلف اِهٕ ناى بشًل س لْ ِرتدَح
نبؿووٌ و ب و وسبقووٕ و ّ و الس وسبق و

ووّ ،ً٠ك و ميعووا مووُ درووادصل بشلشوولٕ ووو

دضبتفق د َدهلـ َ ،ي ٍ دضبتفق د تظكل دؾب دربّٙشٕ دريت تشوةط نلًّو دضّو ٍ
دربّٙشٕ فوْ هُ طبٌ دؾزِبٔ درقببَّٕ .وا وُش ت دحمل ّٕ درغببّٕ الس وص ه طق
سّٙشٕ يْ:
( )1دضه ةٕ درظ رّٕ درظبوّٕ َتـم :ال سٔ بّخ ى َسول هٕ درقُدروق درقلّو  َ ،ظوّخ د
درقُدرق درقلّ .
ٔ  -صالح البكري ،في جنوب الجزيرة العربية ،القاىرة ،مطبعة احلليب ،ط ٜٜٔٔٗ ،م ،ص .ٕٔٛ – ٕٔٚ
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( )2دضه ةٕ دؾهُبّٕ درظبوّٕ َتـم :درقُذرَْ ،سول هٕ درقُدروق درشوفلٖ َدؼو ا اثّهوٕ
(َِ لق نلًّ وِـ ً دسم مجًُسِٕ اثّهٕ ١ى سّٙشً ِهعخا كل سهٕ).
( )3دضه ةٕ درُسو ٖ َتـوم :سول هٕ درفـولَْ ،سول هٕ ِو ف درشوفلَٖ ،سول هٕ ِو ف
درقلّ .
( )4دضه ةوووٕ دؾهُبّوووٕ درغببّوووٕ َتـوووم :سووول هٕ ؿوووج َ ،ظوووّخٕ درقةببوووْ َ ،ظوووّخٕ
درقلَُٓ ،سل هٕ دؿُدطا
( )5دضه ةوووٕ درظو و رّٕ درغببّوووٕ َتـوووم :ال و و سٔ درـو و ر  َ ،ظوووّخٕ طوووقّا َ ،ظوووّخٕ
دضفلخووْ َ ،ظووّخٕ ساف و ى .و و دحمل ّووٕ درظووبوّٕ فعقووا ووو حّووث دضش و حٕ وك و

ووو

دحمل ّووٕ درغببّووٕ ،و و ووو حّووث درشووك ى فًووْ وووول كث فووٕ بشووبا دسووعفخ دهليووبٔ
هً و َ ،يووْ تـووم سمسّ و ً وووص سوول ه د :سوول هٕ درةقّ ووْ فوووْ درظووخب َدضكوو،٠
َسل هٕ دركثريٓ فوْ سَّٞىَ ،سل هٕ درُدحآ فوْ بلخو حنَ ،سول هٕ درُدحوآ فووْ
بري نلَْ ،سل هٕ دضًبٔ فوْ وظو َسة بٗ.
مبُ ووا درهع و م دؾاِووا ن ٨و ٯّو ح و كم نوواى ح ك و ً رل خ ّووٕ وِـ و ًَ ،فّ و ِعقلووق
بشوول د درزن و ٘ دحمللووّ فةووا حووا ذر و درهع و م هً و  -ب سووعثه ٘ سوول ى ؿووج -
َسك وزد تل و درشوول د فوووْ ِووا دضٞسش و د دؿكُ ّووٕ دحمللّووَٕ ،فوووْ ظوول ت بّووق
دؿكم غري دضب طب فةا ك ى فوْ ةاَس دؿ كم ت بّق وٓ وو نُى س٨و ٯو فووْ د١ػول
رل شووعق بٔ (نوواى) نلووٖ دحمل ّووَٕ .وووا متكهووت ببِ نّ و مبُ ووا درؼوو٠حّ د دروويت
هخعً ؿ كم ناى و مم سسٕ سل عً دٟسعق سِٕ نلٖ دحمل ّوٕ ،الذ وػوبذ ؼوري
دضه ةووٕ كلووً فوووْ ِووا دؿ و كم ،فًووُ در و ٓ ِق و درزن و ٘ َِقووزهلمَِ ،عووُس تبسووّم
دؿاَا ب د ٥سدد ،وَ ِق ل نلٖ تةشوّم بقـوً َتُرِقًو نلوٖ وو ِظو ٘ ََووت و
ِظ ٘ ،ك وى رٌ حق الن٠ى ح رٕ در ُدس ٜوَ الرغ َ ، ًٙب رع رْ فةوا وػوبذ دؿو كم
َفةو و ً رلعهعوووّم دؾاِوووا يوووُ دضعؼوووبحن فووووْ مجّو و درظوووَٞى درشّ سوووّٕ َدٟوعؼو و إِ
َد ٟع نّٕ َدرقشوكبِٕ رل خ ّوع درغببّوٕ َدرظوبوَّٕ .كو ى شو ٖ دؿو كم فووْ
دحمل ّٕ ك يُ عق سحن نلٌّ ب درزن ٘ دحمللّ يُ درُدرْ.
 .4دؾهُ درقببْ:
تبهت سدب ٕ وبه ٘ دؾهُ
ٔ٘ٙ

ش ٖ (دؾهُ درقببْ) ه ن م 1947م ،با ًٟو درعش ّٕ

دريت ك نت عادَرٕ  -آن دك َ -يْ ( شعق بٔ ناى َق ّ تً )َ ،ذر تأكّادً فووْ
د١س ض ٟنع و ٘ دضه ةوٕ رلقبَبوَٕ ،تو كريدً رلظوقا بعلو دؿةّةوَٕ ،درةـو ٘ ب رعو رْ
نلٖ ق نْ درعيزَ ٕٙرعُحّا ظ نب وبه ٘ دؾهوُ ب نع و ًٙم الس و وب َدحوا َوى نلوٖ
دؾ ّ و وى ُِد ًووُد نع و ً دسووعق سِ ً هووا النً و َ ٍٝيووُ دؿكووم در ِ و نْ َِ .لووق
ش ٖ دؾهُ درقببْ سّ سّ ً نلٖ دضه ةٕ دض عأ و بو
حعووٖ حوواَا ن و ى طووبو ًَ ،ووواٍ ووو درظ و

دضهوا َصلوّج نواى غببو ً

درووّ و (درظ و رْ) َدض لكووٕ درقببّووٕ

درشووقُإِ َ ،ووو دؾهووُ عووب درقووب َ ،ي وُ ِظ و ل ه ةووٕ نوواى َدحمل ّ وع درغببّووٕ
َدرظبوّٕ َدؾزس درع بقٕ هل .
 .5دؾهُ دروّ

 :طو دسوعخادم يو د دضشو ٖ هو نو م 1956م وو درةوُٗ درُطهّوٕ

دروويت ك نووت ته و آ بُحووأ درظ و

َدؾهووُ َ ،دروويت ك نووت تق و سض بظووأ تش و ّٕ

(دؾهووُ درقببووْ) درو ٓ ك نووت تووبٗ ونووٌ ِقو نووو نّووٕ دنفؼو رّٕ نووو دركّو ى درووّ
درُدحا (مش  َ ًٟهُب ً)َ .وا تبهٖ يو د درعُ وٌ درظوُّنُّى دضهع وُى رلخبكوٕ درق رّوٕ
َدرةُ ُّى درقب َ ،ك د درقاِا و وبه ٘ درّ و درظ رْ نلٖ سوسًم د ٥م ومحا بوو
وّٖ محّا درواِو (1895م و 1962م) ،فـو ً٠نوو قعوم د١و و س درقببّوٕ  -آنو دك -
َدضهع و د درُطهّووٕ دره ط و ٕ فوووْ درووُطو درقببووَْ .وووا وُؿووّف الس ش و ٖ (دؾهووُ
درووّ

) كل ووٕ (دحملعوول) الب ٬و ى فوورتٔ درهـ و درووُط رهّوول دسووعة ٠دؾهووُ َ ،ذر و

كاٟرٕ نلٖ َدو دٟحع ، ٠فأػبخت درعش ّٕ حّهً (دؾهُ درّ

دحملعل).

 .6دؼ ا ال سدد دؾهُ درقببْ :ه وَدٙل وشّه د درةوبى دضهؼوبم تبهوت ببِ نّو
فكووبٔ دؼ و ا دحمل ّ و د رقووأ وسووب  َ ،ووو بّهً و وسووب
متثلت د١سب

سوولبّٕ َوصووبٗ اله بّووٕ; الذ

درشلبّٕ فوْ دضوعغريدد درشوبِقٕ درويت ؿةوت ب ِ نّو كةؤُ كو ٗ،

َواد الس دمش س نفُذي فوْ ه ةٕ درظبا دَ١سطَ ،تـ  ٝاَسي  .فقلٖ دربغم و
صبَج ببِ نّ هعؼبٔ و دؿب درق ضّٕ درث نّوٕ َدسوع بدس يّ هعًو فووْ دضه ةوٕ; الٟ
وى ذر ي ِام طُِ ً٠حّوث فةواد دركوثري وو نفُذيو بقوا دؿوب َ ،ذرو فووْ ظول
دسعة ٠درقاِا وو شوعق بدتً ص ػوٕ دهلهوا (1947م) َ ،شوعق بدتً فووْ درظوبو
د١وؼووٖ َدَ١سووط ،ب ٥ؿ و فٕ رـووقف بكزي و فوووْ دضه ةووٕ درقببّووٕ بظووكل ن و م،
ن يّ نوو "وى دروّ و دؾهوُبْ درو ٓ ِظوكل ب رهشوبٕ ر ِ نّو بكوزًد ي و ً وػوبذ
ٔ٘ٚ
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ًاٯادً باَسٍ مبُؿُ درةُ ّٕ درقببّٕ .فلكْ تشعبق دؿُداث َتبقا نهًو يو د درظوبذ
تبهت دورتدح ً وا ٌ ٬ن م  1945درشّا ي سَرا النكب ت دضةّم درشو بق فووْ حـوب ُد.
َِهؽ ي د دٟورتدح نلٖ ا ج د ٥سدد مجّقًو فووْ دؼو ا وَ دؼو اِو فّواسدرّ نلوٖ
ػلٕ َثّةٕ ب ض لكٕ دضعخوأ"(َ .)1ووا بهوت ببِ نّو حيعًو فووْ فكوبٔ درعُحّوا نلوٖ
تأكّوواي بأنووٌ ووو دضشووعخّل وى تةووُم الػوو٠ح د سّ سووّٕ َد ع نّووٕ صوو سج الطوو س
دٟؼ اَ ،ك ر دؿ ب رهشبٕ رلع ُس دٟوعؼو آ ،د ١وب درو ٓ افو عو كم نواى
درش بق (درشري تُم يّكهوغ بُثو م) الس ؼبِو

ظوبَ درفّاسدرّوٕ فووْ ذرو درعُوّوت،

حّث و فوْ ي د درؼاا" :رو متل اَ دحمل ّٕ ؤُ ك فّوٕ ركوْ تلقوا اَسيو فووْ
درقو ي دؿوواِث ،ووو اَى درُحووأ"(َ .)2فوووْ نو م 1952م دسووع

حو كم نوواى دنعووزد

ُدفةٕ غ ربّٕ و بد٘ د ٥و سدد دؾهُبّوٕ بـوبَسٔ دٟؼو اَ ،بقوا ذرو ادسد دحمل اثو د
ب در وبف َك نوت بإطوبدحن حو كم نواى َدضةوّم دضظو َس فووْ دضكوَ ،٠ووا ووام
درب ٠ى ظبَ وبدس ِعـ و درهة ط د٣تّٕ:
 ػ ّ د ٥سدد فوْ دؼ اِو فّاسدرّ مبُ ا درعةشّم د٥ادسٓ درة ٙم. تُحّا دٟؼ اِو ؿ و اَرٕ َدحأ يْ اَرٕ دؾهُ درقببْ دٟؼ إِ.و ب رهشبٕ ضشعق بٔ نواى ،فكو ى وو دضفوبَض وى تبةوٖ صو سج يو د دٟؼو ا; ال ٟوى
اصُهل ي ِكو شعبقادً

بَس درز و(.)3

رةا سوقت ببِ نّو حثّثو ً وو صو٠

ظو سِقً ٥و وٕ ال دطُسِوٕ اِوأ هلو  -بقوا

دسعة ٠دهلها  -عّث تكُى ناى فًّ مبث بٕ بكز الادسٔ َدتؼو بواِل ،و ِعوّذ
هل سبط درةبى د١فبِةْ َوفبِةّ َدحمل فعٕ نلٖ بة  ًٙال دطُسِٕ دسوعق سِٕ ،د ١وب
در و ٓ ك و ى ِع لووا النظ و ٘ وَس و طووبكٕ ممكهووٕ ووو درةُدنووا دٟسوورتدتّيّٕ َك و د
د١ح٠حن درقشكبِٕ َ .و يه تعًب د١سب

د٥ه بّٕ درويت كو ى قُسيو فووْ ذرو

درُوت وي ّٕ دؾهُ درقببْ رلهفُذ در ِ نْ َنواى ؼاِوادً; ف حمل ّو د تظوكّل و
نوواى ووز٘ ًد ِ ٟعيووزو ووو درُ ًووٕ درقشووكبِٕ رلوواف نووو دـلووّج درقببووْ َوفبِةّوو
ٔ  -د .زلمد عمر احلبشي ،اليمن الجنوبي :سياسياً واقتصادياً واجتماعياً (منذ  ٔ1ٖٚوحتى قيام جمهورية اليمن الجنوبية
الشعبية)( ،ترٗنة :د .الياس فرخ وآخر ،بًنوت ،دار الطليعة ،طٜٔٔٙٛ ،م ،ص ٓ٘ .

ٕ  -المرجع السابق ،ص ٓ٘.

ٖ  -د .زلمد عمر احلبشي ،مرجع سابق ،ص ٔ٘.
ٔ٘ٛ

َدحملووّط دهلهووآ َعووب درقووب َػووُ ًٟالس وسوورتدرّ  ،الؿ و فٕ الس وي ّعً و دٟوعؼ و إِ
دضع ثلٕ بثبَتً دضقانّٕ َدرزسدنّٕ .فـ ً٠نو وى ناى ك نوت ؼعول دضبكوز د َ١فووْ
تكبِب درهفط در ِ نْ .ك طكلت ناى وي ّٕ ػ سِٕ ١نً دضّه ٘ درُحّا دضفعُح
ُدن ٛدربخب د١محب درغببّٕ َدرظبوَّٕ ،درشُا دضفعُحٕ ررتَِج درشل د٥للّزِٕ،

ب

َق ٕ متُِو َػّ نٕ رلشفو دؿببّٕ َدض٠حّوٕ نلوٖ در وبا دربخبِوٕ دضً وَٕ ،و نوأ
نشكبِٕ ً َٕ ،وحا بدكز درشّ بٔ در ِ نّٕ نلٖ ّ ٍ دحملوّط دهلهوآ ،ك و
وى

و سدد دحمل ّووٕ درادصلّووٕ تعووّذ ر ِ نّ و  -و و نووأ نوواى  -وى تكووُى نة و ط

دن ٠ا رل ٙبدد در ِ نّٕ نها دطعب ك ببِ نّو فووْ وٓ حوب قع لوٕ فووْ ه ةوٕ
درظبا دَ١سط.
وووو ن حّوووٕ وصوووبٗ َ ،ووو بوووبَر درووواَس د ١بِكوووْ َدرظوووُّنْ فووووْ دضه ةوووٕ هووو
دـ شّهّ دَ ،تةلؽ درهفُذ در ِ نْ دضب طب فوْ درظبا دَ١سوط َدحملوّط دهلهوآ;
دراداد وي ّووٕ نوواى َدؾهووُ دٟسوورتدتّيّٕ َدٟوعؼوو إِ .ك وو وصوو د دؿكُ ووٕ
در ِ نّووٕ دبعوواد٘ ٪ووو نً ِووٕ دؿووب درق ضّووٕ درث نّووٕ حعووٖ وَدسووط دـ شووّهّ د تظووقب
كل دمش س اِا رهفُذي فووْ دضه ةوَٕ ،ص ؾًو دـوُحن وو َووُ نفوط

ب رةلق

دضه ةٕ فوْ وِآ اَ نببّٕ فوْ ظل ال ك نّٕ ؼةُّوق وٓ طوكل وو وطوك درُحوأ
درشّ سّٕ ب دراَ درقببّٕ ،وَ َوُنٌ ك ر فوْ ِوا دٟؼو ا درشوُفّيت وَ درُِٟو د
دضعخووأ د ١بِكّووَٕ .نلّووٌ ،س و سنت درشّ سووٕ در ِ نّووٕ الس اله و ا نووُ

ووو درووهعم

د٥ادسِٕ دضُحأ فوْ دضه ةَٕ ،فبض دضظ سِ دراسعُسِٕ مب ِع٘٠م َك

تً َ .فووْ

ح وسدا در ِ و نُّى دٟحعفو ظ بقواى ر٢سوب

درشو بةٕ; فةوا حو َرُد ػوّ غٕ تبتّوا

سّ سْ َفة ً ضع لب د ؼ ؿًم دٟوعؼ إِ َدرقشكبِٕ ،عّوث ِكوُى وو اسدً نلوٖ
كبذ وٓ تًاِا َط رُؿقً دٟسعق سَٓ ،وا ك نوت تلو درؼوّغٕ بشوّ ٕ رلغ ِوٕ;
الذ متثلووت فوووْ تُحّووا درووادصل رّظووكل درـووغط درشّ سووْ دحملوو فغ نلووٖ دضؼوو ح
در ِ نَّٕ .وا س س ظبَ دؼ ا ال سدد دؾهُ درقببوْ غ وْ َّٙوأ ،حّوث طُوبح
َ١

بٔ بظكل سمسْ فوْ ِ 7ه ِب 1954م ،نهوا نةوا د ع و فووْ ادس دؿكُ وٕ

فوووْ نوواى عـووُس تووُم يووّكو بُثو م (حو كم نوواى) َحكو م دحمل ّووٕ درغببّووٕ درو ِو
تبب ًم

ببِ نّ ق يادد دسعظ سٔ  -ك وسلفه َ ،-ووا وَؿوذ يوّكو بُثو م
ٜٔ٘
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رلخك و م دـ ووُط دربّٙشووٕ ر٠ؼ و ا درفّوواسدرْ دضةوورتحَ .وووا وظًووب حك و م دحمل ّووٕ
درغببّوووٕ طوووكُكًم َنوووام وهو و نعًم ب ٟؼو و ا َ .وووو

نوووا آصوووب ،رداد درـوووغُط

دـ س ّٕ دضِٞوأ ضق سؿوْ دٟؼو ا ،ثوم و ربثوت دؾ قوٕ درقببّوٕ وى طويبت دضظوبَ
ََػفعٌ بأنٌ نُ

و دٟسعق س دؾاِاَ ،سفقت درةـّٕ الس فلص د ١و.

فوْ  31سض 1956مَ ،

نً ِٕ أ حكم يّكو بُث م رقواىَ ،فووْ آصوب ص و

رووٌ ورةو ٍ فوووْ حـووُس حكو م دحمل ّووٕ درظووبوّٕ َدرغببّووٕ ،ونو ا يووّكو طووبح ظووبَ
دٟؼ ا در ٓ وا ٌ فوْ ن م 1954مَ ،ذكب درؼق
الس ؿبَسٔ الهو ا وٓ نوُ

درويت دنرتؿوت دضظوبَ َ ،وطو س

وو دررتدبوط فّ و بّوهًم ،ك و حوثًم نلوٖ تهفّو دٟؼو ا،

َوص يم ونٌ ِكل الرًّم و ب ؼـري شُأ دضظبَ َ .بُػُ دؿ كم دؾاِا رقواى
درشري َرّم رُِص (1956م و 1960م) الس ناى فوْ دَ١

و وغشو ص 1956م ،دسوع ب

درشووري نلووٖ دضخ ووط درشّ سووْ نفشووٌ ٥و ووٕ دٟؼ و اَ .وووا ػ وُ٬س رووٌ كّهّووآ تبِف و
(دضقع ا در ِ نْ رل خ ّٕ درغببّٕ) وى دحمل ّوٕ وسوًل وّو أ وو نواى َسوّعم ظوبَ
دٟؼ و ا فًّ و بوواَى وٓ ق سؿووَٕ .وووا نة وا ح و كم نوواى نووأ لش و د و حك و م
د ٥سدد( ،)1غري وى سدب ٕ وبه ٘ دؾهُ ظلت تبفض ي د دضظبَ مجلٕ َتفؼّ ً٠نلٖ
وس ض ونٌ ظبَ دنفؼ رًِْ ،احن الس ػز ٕٙدضه ةٕ الس اَِو٠د رعشوري اد ٙو ً َوبوادً
فوْ فل درشّ سٕ در ِ نّٕ دضعةلبَٕ .وا و اد دربدب وٕ محلوٕ نلوٖ درعُ وٌ در ِ و نْ
َلخت فوْ تكُِو بًٕ َطهّوٕ ق سؿوٕ روانُٔ دؿكوم درو دتْ رقواى َفؼولً نوو
دحمل ّو دَ ،تبهووت وّو م حكُ ووٕ وُ ّووٕ فوووْ نوواى تكووُى َِٟووٕ ؿو و َِٟو د دؼو ا
دؾهُ درقببْ دضشعةلَ ،دـ ؿ ؿكُ ٕ اميةبدطّٕ طقبّٕ بكزَِٕ ،درعأكّوا
نلٖ وى طوقا َِٟو د دؼو ا دؾهوُ درقببوْ دضشوعةل وز  ٘٫وو طوقا دؾهوُ درقببوْ
دركووبريَ ،رووٌ حووق تةبِووب دضؼووريَ ،النًوو  ٟتقوورتحن بووأٓ ص وؤُ تةووُم بً و درشوول د
در ِ نّٕ وَ س٠ط دؾهُ  ٟتعفق َدضب ا ٜدرش بةٕ.
فوْ و ُِ  1956ردس درلوُسا رُِوا (َكّول َردسٔ دضشوعق بدد در ِ و نْ) نواىَ ،دنعًوز
حز دربدب ٕ ي ٍ درزِ سٔ َوام الرٌّ بقض دٟورتدح د دضقعارَٕ ،ركهً ك نت  -وو
َ ًٕ درهعب در ِ نّٕ ٨ -غبوٕ فوْ ط ُحً رعخةّوق زِوا وو دـ وُدد فووْ طبِوق
ٔ  -د .فاروق عثمان أباظة ،مرجع سابق ،ص .ٛٚ
ٓٔٙ

دؿكم در دتْ ،حّث تـ هت الو وٕ فلوص تظوبِقْ ِ٨هعخوا ونـو  ٍٝمجوّقًم ،و
تظووكّل َردسٔ هعخبووٕ َدٟنوورتدحن ب رقببّووٕ رغووٕ سمسّووٕ فوووْ دضشووعق بَٔ ،صفووض نوواا
دضُظف در ِ نّ فوْ ك ِ د دضه ػا( .)1بّوا وى تلو دٟورتدحو د ٨سفـوتَ ،وو م
حو كم نوواى بووإ بد٘دد نهّفووٕ رُوووف نظو ط دضق سؿ و ر٠ؼ و ا ،فةو م بهفوووْ سٙووّص
دربدب ووٕ ق ووا نلووْ دؾفووبٓ ووو دؾهووُ فوووْ  23وغشوو ص 1956م بعً ووٕ وّ ووٌ
بهظ ط د ؼبِـَّٕ .بقوا حو نو ا دؾفوبٓ الس سول هٕ ؿوج فووْ  30و سض 1956م
َك ى سّٙص دملص درعظبِقْ فًّ ََ ،دفق ح كم ناى نلوٖ نُاتوٌ ،فأػواس ووبدس
درقفُ نهٌ بظبط وى ِبةٖ فوْ ؿج َِ ٨ه

و اصُ ناى َِعُوف نو زدَرٕ وٓ نظ ط

سّ سْ.
و نظو ط دربدب ووٕ فوووْ دحمل ّو د ضق سؿووٕ دٟؼو ا وسسوول رووُِص (حو كم نوواى) ووؤُ
نشووكبِٕ ٟحووع ٠ؿووج نشووكبِ ً َالرة و ٘ درةووبض نلووٖ دؾفووبٓ َوصُِووٌ نبووا دهلل
َنلَُٓ ،ك ى رُِص ِقعةا وى ؿج تظكل سوض دؿببٕ فوْ ق سؿوٕ وّو م دٟؼو ا،
َوا لذ كل و ق ا َنلُٓ دؾفبٓ ب هلب فوْ ح وبـت درشل د در ِ نّٕ
نلٖ نبا دهلل در ٓ ن٨فوْ فاادً الس زِبٔ سة بَٗ .تب ذر صل ببِ نّو رلشول ى
نلْ نبا دركبِم سل ى ؿج َسخا دنرتدحن ببِ نّ بٌ سل ن ً نلٖ ب٠اٍ فووْ 10
ُِرُّ 1958مَ .وا ك ى هل ٍ د ٥بد٘دد وثبي ; الذ واسك دؾ ّ وى وٓ سل ى وَ و وري
ىبج نو السدأ دؿ كم قبض رلخل فوْ وٓ ؿعٕ ً ك نت طقبّعٌ.
ووو

نووا آصووب ،حوع٬م درُؿو درقو م فوووْ درظووبا دَ١سووط نلووٖ دؿكُ ووٕ در ِ نّووٕ

د٥سبد فوْ تهفّ دٟؼ ا رقُد ل ناِأ هً دروزصم درثوُسٓ درو ٓ ونةوا درُحوأ بو
ؼب َسُسِٕ ن م 1958مَ ،تقزر َؿ دربّٙص دضؼبٓ مج نبا دره ػبَ ،بلُغ دضا
درثُسٓ درقببْ درُحآَ ذسَتٌَ ،درعهشوّق درو ٓ تبقوٌ مموث ً٠فووْ دؼو ا درواَ درقببّوٕ
ب نـ و م درووّ و الس دٟؼ و ا رُّ ووا فوووْ هووُ طووبٌ دؾزِووبٔ درقببّووٕ َؿووق ً اِووادً
ب رهشبٕ ؿبكوٕ درعخبِوب َال ك ن تًو َ ،ب رهشوبٕ ر٠سوعق س در ِ و نْ َك

توٌ،

فةووا ب و د فوووْ َس و درقه ػووب درُطهّ وٕ دروويت وص و د تظوواا ووو ُدوفً و درقادّٙووٕ ػ و ٍ
ببِ نّ و ورّ و تع ل و الس دؿكووم فوووْ درووّ و ،بوول الس دؿبكووٕ درةُ ّووٕ درقببّووٕ دروويت
ٔ  -المرجع السابق ،ص .ٜٛ
ٔٔٙ
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ِةُاي نبادره ػوبَ ،درويت بواود فووْ نو م 1958مَ ،كأنًو نلوٖ َطو ؿوم دروُطو
درقببْ كلٌ ؼت ه حً مبو فّوٌ دضُدوو درويت تشوّ ب نلًّو ببِ نّو فووْ دؾهوُ .
َمم ردا دـُحن َدرعًاِا ب ـ ب

ك ى ِلُح فوْ د١فق

ص٠فٕ َرْ درقًا دربواس

بووو د ٥و م ومحووا در و ٓ نووبحن نهووٌ درعق و طف و دره ػووبِ  ،مم و ك و ى س وّٞآ الس
دحع

فعذ درب

نلٖ ؼبدنٌّ رل ؼوبِ ك و وى يهو ك قو َٟد درشول ى نلوْ

نبا دركبِم سل ى ؿج رلشّ أ نلوٖ دحمل ّوٕ درغببّوٕ ،الؿو فٕ الس بوُداس دكعظو حن
درهفط فوْ حـب ُد در ٓ روو ِكوُى ر ِ نّو نؼوّا فّوٌ ال ٟالذد مت دٟتفو ا شوبة ً
نلٖ نُ

و درظبدكٕ َدرعق َى َ .و دراَدنْ دريت وسً ت فوْ دٟسعقي نلٖ الو وٕ

دٟؼ ا دضك سا دريت حةةً ظبَ وب بُػفٌ منُذ ً رلعق َى ب د ٥و سدد َ ،و
طًاتٌ دحمل ّٕ و تةام لخُظ فوْ ف دٟتؼ ٟد َدرزسدنٕ َدضُدػو٠د َدرعشوُِق
سغم قاَإِ درانم در ٓ وا ٌ ػهاَا دربن ِٕ َدرعه ّٕ درع ب رُردسٔ دضشعق بدد.
وصووريدً ،ك و ى يه و ك ؿووغط ببِ و نْ ووب و َالو و ٘دد بإ ك نّووٕ رِ و أ دضش و نادد
دض رّٕ رلخك م الذد

ك نُد عخاِو فوْ دؾهُ َ .كو ى در ِ و نُّى ىظوُى وِـو ً

ح تهفّ درّ و درعزد تً فوْ دٟؼ ا وى تؼل دربَح دؾاِأ دريت تشوبٓ فووْ شوم
دؾ ًُسِٕ درقببّٕ الس دؾهوُ درقببوَْ ،وى ِكوُى دٟؼو ا شوبًد تقو نلّوٌ درةّو أ
درقببّٕ دربمسّٕ رعاف درهـ درقببْ فٌّ ،ك ك نت ؽظٖ دضا درظقيب درهـو رْ
در ٓ سُّراٍ وّ م اَرٕ دؼ إِ تهؼا نلٖ حاَا دضه ةٕ دريت وعلً ب رةُٔ .ك ي
ِعي يل در ِ نُّى درهظ ط دربَسْ فوْ درّ و َ ؼبَ ،درو ٓ وظًوب ؿوبَسٔ سوّ بٔ
ببِ نّو نلووٖ ـووّق بو

دضهووا (دربُدبووٕ دؾهُبّووٕ رلبخووب د١محووب) ك و يووُ دؿو

ب رهشبٕ رةه ٔ درشوُِص (دربُدبوٕ درظو رّٕ)َ .ووا وسوً ت دٟنعواد٘دد َدرغو سدد درّ هّوٕ
نلٖ دحمل ّٕ ،ص ػًٕ دضه طق دؿاَإِ هً

دض لكوٕ دضعُكلّوٕ درّ هّوٕ ،فووْ افو

حك ً و الس د٥ؿ و ح نلووٖ در ِ و نّ ر٦سووبد فوووْ تهفّ و دٟؼ و ا ،الاسدك و ً ووهًم
ؿقف َؿ

ه طةًم َ ك نعًو و اد وت هفؼولٕ نوو بقـوً دروبقضَ ،وى درشوبّل

درُحّووا ؿ ِووٕ دسووعة٠هلم نووو درووّ و نلووٖ دضوواٗ دربقّووا يووُ دٟؼ و اَ .فوووْ ظوول تل و
درعبَحن درةلةٕ ب اس ف ُنٕ و حك م دحمل ّ د َيم :طبِف بّخ ى َن ٙا درفـولْ
َدرشل ى درقُذرْ َسل ى ِو ف درشوفلٖ ثوم دنـوم الروًّم و وري درـو ر َطوّخ درقُدروق
ٕٔٙ

درقلّ  ،بوإ بد٘ ب حثو د حوُ

ظوبَ دٟؼو ا ،حّوث دنعًوت تلو دضب حثو د الس وّو م

وشٕ و دؿك م درشعٕ (ب سعثه ٘ سل ى ِ ف درشفلٖ) بزِ سٔ رهاى فووْ طوًب ُِنّوُ
1958مَ ،ذر رقةا دضزِا و دضب حث د

دؿكُ ٕ در ِ نَّٕ .بًاحن درُػُ الس

ػووّغٕ نً ّٙووٕ رل ظووبَ  ،نةووا وَر ٚو دؿك و م د ع ن و ً و رّهووُكص بُِووا (َرِووب
دضشووعق بدد) فوووْ ُِ 15رّ وُ 1958م ،حّووث وكووا هلووم بُِووا حّهً و وى درةووبدس درهً و ْٙ
ر٠ؼ ا َناا د ٥سدد دريت سعاصل فٌّ و درةـ ِ دريت ها تبكً ركول ال و سٔ،
و دؿك م فةا وكاَد و

نبًم دسعقادايم رةبُ دٟؼ اَ .فوْ درُّم درع رْ (16

ُِرُّ) ٨ت ُِّ وت تلو دحمل اثو د بوإن٠ى دؿكُ وٕ در ِ نّوٕ ُدفةعًو وو حّوث دضبواو
نلووٖ ةرتح و د دؿك و م غؼووُؾ دٟؼ و اَ ،نلووٖ تةوواِم درووانم دض و رْ َدرف و رووٌ،
َالببدم ق يأ ب دؿكُ ٕ در ِ نّٕ َدٟؼ ا وو و ول دٟحعفو ظ عةوُا دؿ ِوٕ.
َمت ؼاِووا ِووُم  11ف دِووب 1959م ت سى و ً رلعاط و دربمسووْ ٟؼ و ا ال و سدد دؾهووُ
درقببْ َتُوّ دضق يأَ ،وا حـب َرِوب دضشوعق بدد حفول بدسوم ذرو درّوُم بوانُٔ
و د ٥سدد دضٞسشٕ ر٠ؼ ا ،ك مت دسعٚي س و قٕ وسض و ظّخٕ درقةببْ تة
ب

شعق بٔ ناى َبلأ نواى درؼوغبٗ رعكوُى ن ػو ٕ دٟؼو اَ ،وُطلوق نلًّو دسوم

(دٟؼ ا)َ ،وص د ص ُدد تهفّ دٟؼ ا تشري بثب د ،ففوْ وكعُبب 1959م دنـو ت
الرٌّ سل هٕ ؿوج بقوا مم نقوٕ َسفوض رل ظوبَ دسوع بد ١نوُدم ،الذد وؿو فت رلعي و
ويم ال سٔ فوْ دحمل ّٕ درغببّٕ و ن حّٕ ناا سك نً َدضك نٕ درشّ سوّٕ درويت تع عو
بً و  ،ثووم تووُدس اصووُ بةّووٕ ال و سدد دحمل ّووٕ درغببّووَٕ ،د عووا دٟؼ و ا رّظ و ل دحمل ّووٕ
درظبوّٕ بعا ً ٙبـم درشل هٕ درُدحإِ الس دٟؼ اَ .بقا دنـ م سل هٕ ؿوج دنعةلوت
حبكٕ دربفض َدض نقٕ رّعؼاسي بقض دضثةف َدرشّ سّ ِعةوا ًم دضه ؿول نبوا
دهلل ب ذِا حعٖ ػ سد حبدك ً طقبّ ً علُ 1962م.
 .7دؼ و ا دؾهووُ درقببووْ :فوووْ ن و م 1962م تغووري دسووم دٟؼ و ا الس (دؼ و ا دؾهووُ
درقببْ)َ ،ذر  -ؼاِادً  -و و ل ا ج ناى فوْ دٟؼ اَ ،وا وُبلت يو ٍ دـ ؤُ
 يْ د١صبٗ  -مبق سؿٕ طاِأ و درةُٗ درُطهَّٕ ،متت ُدفةٕ دملص درعظوبِقْدرقانْ نلٖ درا ج فوْ  24سبع

َ 1962سط ع يبدد ن س ٕ ص سج دملص ك نت

تشووعًاحن ه و ونـو ٘ دملووص درعظووبِقْ ووو اصووُ دملووص رلعؼووُِتَ ،وووا لخووت
ٖٔٙ
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ببِ نّ فوْ دؿؼُ نلٖ ُدفةٕ دملص درعظبِقْ وبول ثوُسٔ  26سوبع

 1962فووْ

دض لكوٕ دضعُكلّووٕ درّ هّوَٕ ،رووُ توأصبد ال ووبد٘دد دضُدفةوٕ ضو متكهوت ببِ نّو ووو
ا ج ناى ب ٟؼو ا ،الذ سوّكُى درعؼوُِت ؿوا ا وج نواى فووْ دٟؼو ا َالنو٠ى وّو م
اَرٕ شعةلٕ َفة ً ربوٓ وحا ونـ ٘ دملص درعظبِقْ درقانَْ .بو ر ومتوت ببِ نّو
ً ب رةُٔ نلٖ سغم دضق سؿٕ درةُِٕ َدرع يبٔ و سك ى ناىَ ،درةُٔ درُطهّٕ.

ك

 .8مجًُسِٕ درّ و دؾهُبّوٕ درظوقبَّٕ :ؿو درهـو درب وُرْ رليبًوٕ درةُ ّوٕ َ بًوٕ
درعخبِب نً ِٕ ت سِخ درشّ بٔ در ِ نّوٕ فووْ دؾهوُ دروّ

َ ،درويت دسوع بد حوُدرْ

َ ٕٙتشقٕ َنظبِو ن ًَ ،وسص ي د درهـ مجًُسِٕ درّ و دؾهُبّٕ درظقبّٕ .فةا
دنار دركف ح دضشلذ و ساف ى فوْ  14وكعُبب 1963م بةّ أ دؾبًٕ درةُ ّٕ رعخبِب
دؾهُ درّ

دحملعلَ .

دنا ٟدرثُسٔ دضشولخٕ روت كفوٕ درقُد ول دضه َٙوٕ رؼو ح

دؿبكٕ درُطهّٕ َدرثُسٔ دضشلخَٕ ،وػبخت ببِ نّو ُوهوٕ بوأى وِ ًو فووْ دؾهوُ
ب تت قاَأَ ،وى نلًّ وى تبتا وَؿ نً َتقا

وص

ً حعٖ تشعيّا طوكلّ ً

ربقض د ١و نْ درُطهّوٕ ،اَى وى تفةوا كول ؼو ؿً فووْ دضه ةوٕ .ركوو حعوٖ ذرو
دضخ ووط ي ِكعووا رووٌ درهيو ح نعووبدً رؼوو٠بٕ درثووُسٔ ،ف ؿ و بد ببِ نّو الس تةوواِم
ُنا دسعة ٠ناى َد ٥سددَ ،دربا٘ فوْ ف َؿٕ دؾبًٕ درةُ ّوٕ رعخبِوب دؾهوُ .
َفوووْ  21نووُف

1967م د ع و ممثلووُ دؾبًووٕ درةُ ّووٕ فوووْ هّووف ب رُفووا در ِ و نْ

رلعف َض حُ تشلّم درشل ٕ ؿكُ ٕ دؾبًوٕ درةُ ّوَٕ ،فووْ  26نوُف
دنشخ

درةُدد در ِ نّٕ و ناىَ ،فوْ  29نُف

نً ّٙوو ًَ .فووووْ دَ١

ووو اِشوو

مت دسعك

1967م بواو

ن لّٕ دٟنشوخ

1967م تظوووكلت وَ َردسٔ َوػووبذ وخ وو ى ق وووا

درظقيب وَ سّٙص رلي ًُسَِٕ ،فوْ درع سِخ نفشٌ دنـ ت مجًُسِٕ درّ و درظقبّٕ الس
قٕ دراَ درقببّٕ(.)1
اٌمطُ اٌثاين:
دهلُِِّٕ درشّ سّٕ  ٓ١مج نٕ بظبِٕ يْ َنْ د ع نْ ِعظكّل ادصل درع سِخ َؼعٌُِ
دؾغبدفّ َتٞطبٍ درثة فٕ دضظرتكٕ بُػفً نُد ل وس سّٕ تعي س بُدس عً يوُِعًم
ٔ  -اعتمدنا يف ىذا التقسيم على دراسة منشورة يف ادلوقع االلك و (قتبان)؛ متوفر على الرابط اآلت:
https://www.ye1.org/forum/threads/101701 /
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درشّ سّٕ َمتهخًم دٟنع ٘.
الى دهلُِٕ درشّ سّٕ رليهوُ تقوّع ور وًٕ كغرييو وو دهلُِو د درشّ سوّٕ فووْ دربلوادى
درقببّٕ ه  ٧تأسّص دراَ درة بِٕ دؿاِثٕ بقا دؿب درق ضّٕ درث نّٕ ،حّث "الى كل
و ب نببْ ِق نْ و ور ٕ يُِٕ  -ب سعثه ٘ ؼب َ ،-تزادا ي ٍ د١ر ٕ كل و دورتبهو
و ادٙبٔ د١نع ٕ درةبّلّٕ درقشكبِٕ :درقوبدا َدروّ وَ ،تهفيوب د١ر وٕ فووْ فع قو د
دـلّج درقببْ َفوْ درشقُإِ حّث تعخو تلو د١نع وٕ ػوُسٔ وسوبٔ ممعوأ وَ نظورئ
ع ه ةٕ مب يا اِ ُِظف ـا ٕ تُسوقٕ درهعو م"(َ .)1يو ٍ د١ر وٕ دض ثلوٕ درّوُم يوْ
ور وٕ ممعووأ تقّووا طووبح نفشووً هو  ٨هعؼوف وشووّهّ د درةووبى دضهؼووبم ،ر ووو نظووُ٘
دؿبكٕ درُطهّوٕ درّ هّوٕ وثهو ٘ دٟحوع ٠در ِ و نْ رقواىَ ،طبحعًو دؿ وٕ رلعخوبس
َدرهزَ درُط ر٠سعة٠

و دٟسعق س َدرعبقّٕ رٌ.

الى دهلُِووٕ درشّ سووّٕ درُطهّووٕ حؼووّلٕ ت ووُس دمع و فوووْ ُدنبووٌ دٟوعؼو إِ دضخعلفووٕ
َدنعةو فوووْ بهّعووٌ د ٟع نّووَٕ .فوووْ دمع قو د درعةلّاِووٕ ،تظووًا دهلُِووٕ ور وًٕ بشووبا
تغلّا وفبدا دمع ق د يُِ تًم درـّةٕ َ قلً ب قّٕ هلم نلٖ
دؾ قٕ ك هلُِٕ درُطهَّٕ .ور ٕ دهلُِٕ دؾهُبّٕ

سُدي و دهلُِ د

٘د ق ُرٕ نلٖ ص ػّع :

 -1فع و تةلّووآ ِكعهفووٌ دٟنةش و م َدرؼووبد َِعك وُ٬ى ووو سوول ه د َ ظووّخ د
َال سدد.
 -2بلا ِبرح ؼت دٟحع ٠رةبى وَ ِزِا (دحعلت ببِ نّ ناى فوْ ِ 19ه ِب 1839م،
َمتاا نفُذي ٟحة ً الس كل درشل ه د َدضظّخ د َد ٥سدد دؾهُبّٕ نو دتف وّو د
دؿ ِٕ).
رةووا ث٬لووت فوورتٔ دـ شووّهّ د ووو درةووبى دضهؼووبم ه ص و ً صؼووب ً بووبرد فّووٌ درةـووّٕ
درُطهّٕ بشبا دضا درةُ ْ درعخبسٓ در ٓ طًاتٌ دضه ةٕ درقببّوٕ َدرقو ي َنّول درقاِوا
وو دروواَ دسووعة٠هل َبادِووٕ ػووقُا حبكو د ؼوبس َطو فوووْ درقو ي بأسووبٍ ،ك و
تظكلت ص ٠تل درفرتٔ هع ٕ اَ نام دٟمّ رَ ،وا ون ت تل درقُد ل مجّقً
رو ً وُِ ً رةـّٕ دهلُِٕ درُطهَّٕ .وا طًا دؾهُ درّ
دهلُِٕ درُطهّٕ ه

باَسٍ واَ ًٟػوبدن ً حوُ

هعؼف دـ شّهّ د ،فوْ ظل سقْ دٟحوع ٠در ِ و نْ ٟصوع٠ا

ٔ  -د .أبوبكر السقاف" ،التعذيب وإشكالية اذلوية الوطنية" ،حيفة الثوري ،العدد (ٜٜٔٛ /ٜ /ٕ ،)ٖٜٔ٘م.
٘ٔٙ
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يُِٕ باِلٕ رليهُ َ ،الن وٕ تظكُّل يُِعٌ درُطهَّٕ ،ذر فوْ صـوم ػوبد دٟحوع٠
د ٥م وّٖ محّا دراِو َ و ثم دبهٌ ومحواَ ،ػوبدنٌ و ووُٗ َطهّوٕ بواود تو ر
هو بادِووٕ دـ شووّهّ دَ .بو رقُأ الس وسطووّف درشووي ٟد درفكبِووٕ َدرشّ سووّٕ رعل و
دضبحلٕ نلٖ ػاس ػخ فٕ ناى ،لا فًّ ُدوف عب ِهٕ و وـّٕ دهلُِوَٕ ،ميكوو
تلخّؽ تل دضُدوف فوْ ث٠ثٕ دػ ي د سّٙشّٕ ك ٣تْ:
 -1دػ ٍ دؾ قّوٕ درقانّوٕ  :يو ٍ دؾ قّوٕ درويت تبهوت طوق س "نواى رلقوانّ " وٓ نواى
ضُدرّووا نوواىَ ،انووت الس "نانهووٕ" درُظ و ٙف ؼووت ةُرووٕ" :ه وا وى تكووُى درُظ و ٙف
١به ٘ ناى"( ،)1حّث ط ربت ي ٍ دؾ قّٕ بع بّق ذرو درظوق سَ ،وو م سّٙشوً (حشوو
نلْ بُّ ْ) بعةاِم

كبٔ سّ سوّٕ الس دملوص درعظوبِقْ نو م 1956م ِ روا فًّو

بعقوواِل اسووعُس دملووص درعظووبِقْ َ"تقوواِو" درُظ و ٙف َالنووادا نوواى رلخكووم در و دتْ
ؿ و دركُ هُرثَ .تل دض روا  -ك و وطو س د١سوع ذ نبوا دهلل ب ذِوا  -ي تكوو
سووُٗ

رووا وَحووت بً و الس بّووُ ْ " بِووأ درع و ميز در ِ نّووٕ"ٞ ،كووادً نلووٖ وى

دض رووا َدرشّ س و د المنو "ت٨ؼ واٯس ووو رهوواى الس دؾ قّووٕ درقانّووٕ مت و ً ك و تؼوواس
دربـ ٙ

و ػ س رهاى الس َكًٙ٠م فوْ ناى"(.)2

 -2سدب ٕ وبه ٘ دؾهُ  :تبهت دربدب ٕ فكبٔ دؼ ا دؾهُ درقببَْ ،انت الس نـ
وبه ٘ دؾهُ فوْ ناى َد ٥سدد دؾهُبّٕ و و ل درعخوبس دروُط ََحوأ دؾهوُ (.)3
َوا وط س ر٢سع ذ ب ذِا فوْ ة رٌ الس بادِٕ تب ِهوٌ و دربدب وٕ درو ٓ كو ى نـوُدً
ٍّ ِ ٟعيوزو ،حّوث ِةوُ
فًّ  ،حّث ك ى ِهعب رل شوأرٕ درُطهّوٕ بُػوفً وـوّٕ كول
ب ذِا َٟ" :وذِ سبدً الذد ولوت النو كهوت درقـوُ د٥ادسٓ درُحّوا درو ٓ دنورتض نلوٖ
ي د دروهؽ نهوا د ع قهو ضه وظوٕ دربّو ى َالووبدسٍَ .رةوا ط ربوت ب سوعبق اٍ و مجّو
درهؼُؾ دضعفبنٕ نهٌ َدٟكعفو ٘ بظوق سدد دؿبكوٕ دهل افوٕ الس دٟسوعة ٠دروُط
ٔ  -انظر :مقالة عبداهلل باذيب "عدن… لِ َم ْن"! ،حيفة النهضة ،العدد (ٕ٘٘)ٜٔ٘٘ /ٙ /ٔٙ ،م؛ انظر أيضاً :عبداهلل
باذيب ،كتابات مختارة (اجلزء األول) ،بًنوت ،دار الفارا ٜٔٚٛ ،م ،ص ٗ٘.
ٕ  -مقالة بعنوان" "ادلذكرة اللندنية" ،حيفة الجنوب العربي ،العدد (ٕ ،)ٛ ٛمايو ٜٔ٘ٙم؛ انظر أيضاً :عبداهلل باذيب،
كتابات سلتارة (اجلزء األول) ،مرجع سابق ،ص .ٔ٘ٙ

ٖ  -انظر :مقالة عبداهلل باذيب بعنوان" :حول بيان ادل ٕنر العام للطالب اليمنيٌن يف مصر :نقاش ىادئ" ،حيفة الفجر ،العدد
(ٕٔ) ،السنة األوىلٜٔ٘ٙ /ٛ /ٙ ،م؛ انظر أيضاً :عبداهلل باذيب ،كتابات سلتارة (اجلزء األول) ،مرجع سابق ،ص ٓ.ٔٚ
ٔٙٙ

َدرُحأ١ ٟ ،ى ذر درهؽ وا ؼُم حُرٌ طبًٕ دٟنفؼ رّٕ فخشاَ ،المنو وِـو ً ١ى
ؽ ّط دربه ٘ درفُوْ ر٠ؼو ا َؼاِوا وطوك رٌ َموو فووْ وَ طبِوق دركفو ح و وب
سو بق َ١دنووٌ ك و ِةُرووُى .الى درظووقا َحوواٍ بقووا وى ِعخووبس ،يووُ درو ٓ ميلو كّووف
ِعخاَ ،كّف ِق وْ َحاتوٌ درظوكل درو ٓ هوا"(َ .)1كو ى وى سفوض حو كم نواى
دورتدح و د دربدب ووٕ َدؽ و محوو٠د و قّووٕ ؿووا دضق سؿ و ضظووبَ دٟؼ و ا  -ك وو
وسلفه َ -دؽ وبدسدً بهفوْ سّٙص دربدب ٕ ق وا نلوْ دؾفوبٓ ثوم مسوذ روٌ فووْ َووت
ٟحق ب رقُأ الس سل هٕ ؿج َ .وى باود تلُح دـ ُدد درُحإَِ ب
حعٖ وص د تٞثب نلٖ ُوف دربدب ٕ دريت و ت فوْ

ؼب َسُسِٕ

ل درقو م 1958م بإػوادس بّو ى

سدب ْ اِا فوْ غ بٔ وفوبدح درهو ض َدحعفو هلم مبُروا (دؾ ًُسِوٕ درقببّوٕ دضعخوأ)،
حّث ونلهت فوْ بّ نً دؾاِا وى "يافً ه د٣ى يوُ ؼبِوب َتُحّوا ن وُم دؾهوُ
درقببووْ (درووّ و در بّقّووٕ)َ ،ؿ و ً الس دؾ ًُسِووٕ درقببّووٕ دضعخووأ"َ ،ورغووت دربدب ووٕ
مجّ بّ ن تً درشو بةٕ مبو فّوٌ دربّو ى دربدب وْ درو ٓ كو ى ثو س صو٠حن بو دربدب وٕ
َنوواا كووبري ووو درووُطهّ َ ،يووُ دربّ و ى درو ٓ انووت فّووٌ الس وّ و م اَرووٕ شووعةلٕ ذدد
سّ أ رقاى َد ٥سدد دؾهُبّٕ (.)2
فوْ صـم ذر درؼبد ب دػ ي دنفؼ رّ (دػو ٍ دؾ قّوٕ دروادنْ الس دؿكوم
در و دتْ رقوواىَ ،دػ و ٍ سدب ووٕ وبه و ٘ دؾهووُ درقببووْ درادنّووٕ رلعخووبس درووُط ََحووأ
دؾهُ َ ،در ٓ تق ٬ا ٟحة ً ؼت توأثري َحوأ ؼوب َسوُسِٕ – ك و وسولفه  ،وم ونوٌ
ك ى مبث بٕ سا فقل نلوٖ ػولف َتقهوت دؿو كم در ِ و نْ رقواى); وصو دػو ٍ ث روث
ب رعبلُسَ ،متخُسد نُدٔ ذر دٟػ ٍ دَ١س حوُ د١سوع ذ نبوادهلل ب ذِوا درو ٓ صو ض
نـ ً ٟ ٟيُدأ فٌّ ،الذ ظًوبد ق سؿوعٌ رلوهًج دٟنفؼو رْ ؿو و سوي ٟتٌ درشّ سوّٕ
َدرفكبِٕ دريت دسع بد ؿُدرْ نةا وو دروز و و دؾ قّوٕ درقانّوٕ َدربدب وٕ درو ٓ
ك و ى نـووُدً الادسِ و ً فًّ و َ ،وووا ومثووبد سووهُدد نظ و طٌ درفكووبٓ َدرشّ سووْ حزب و ً
سّ سّ ً فوْ ن م 1961م (دٟؼ ا درظقيب دراميةبدطْ)َ ،ذر بقا وى حاثت درة ّقٕ

ٔ  -المرجع السابق ،ص ٓ.ٔٚٔ – ٔٚ

ٕ  -انظر :حيفة الفكر ،العدد ( ،)ٚٚالسنة الثانيةٜٔ٘ٛ /ٕ /ٔٙ،م؛ وأيضاً :عبداهلل باذيب ،كتابات سلتارة (اجلزء األول)،
مرجع سابق ،ص ٔ.ٕٜ

ٔٙٚ
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فوْ نً ِٕ دض حن

دؾ قّٕ َدربدب َٕ ،ب د تّ سٍ دؾاِوا و ول نلوٖ ن تةوٌ درواف

نو دهلُِٕ درّ هّٕ رليهُ  ٕ ً َ ،الن أ ػّ غٕ درُ ادى درظقيب نلٖ و نأ "درّ ههٕ".
َوا وص د ظ سِ دٟسعق س در ِ نْ فوْ دؾهوُ تعلةوٖ ؿوبب د ُ قوٕ َتهخشوب
و م درزصم درُط درعخبسٓ دضعق ظمَ .ذر فوْ ظول دضهو دروُط درو ٓ تقوزر بعًوُس
دػ ٍ ب ذِا (دٟػ ٍ درث روث) درو ٓ وصو ِعقو ظم َِعشو سَِوادً سَِوادًَ ،نكوص ح روٕ
صبَج و ور ٕ دهلُِٕ درُطهّٕ.
 -3دٟؼ ا درظقيب دراميةبدطْ :تأسوص نو م 1961مَ ،تبهوٖ ّث وو ً َطهّو ً و ٘ فووْ
اِب عٌ دٟفعع حّٕ" :ي د يوُ ّث وهو دروُط نةا وٌ رلهو ض آ لو وى ػوا فّوٌ درةوُٗ
درُطهّٕ فع قٕ وس س ً ػ ؿ ً رلُحأ درُطهَّٕ ،وى ها فٌّ طوقبه ن دسو ً ِـو ٛروٌ
در بِووق فوووْ كف حووٌ ؿووا دٟسووعق س َدرب قّووٕ َ ووو و وول درعخووبس درووُط َدرُحووأ
درّ هّٕ َدراميةبدطّٕ َفوْ سبّل ميو حب اميةبدطوْ ُحوا"(َ .)1الذد و ط رقهو دضّثو ا
درُط (ببن ج دٟؼ ا) سوه يا ونوٌ ِعكوُى وو ةا وٕ َوسبو
تظبح طبّقٕ دَ١ؿ َتفبا ب
"ػّ نٕ دسعة ٠درظ

وُدا َص متوٕ; دضةا وٕ

ً ع و م دؿز  :دَ١ؿ فوْ درظو

َ ،ؿوبَسٔ

فوُا كول دنعبو س آصوب .الذ النوٌ بواَى ذرو ِشوعخّل الحوبدر وٓ

تةووام فوووْ وٓ دػو ٍَ ،ترتنووذ حبكووٕ درظووقا فوووْ طبِووق شوواَا بوو ٠آفو ا"( ،)2ك و
وط سد دضةا وٕ الس ؿوبَسٔ بهو ٘ بًوٕ َطهّوٕ نلوٖ وسوص اميةبدطّوٕ ِهو ط بًو اللو ر
ً و م فوووْ دؾهووُ َدرظ و

تـ و ل ب رعؼووآ درفكووبٓ َدرشّ سووْ ؿووا دٟنعً رِووٕ

َدٟػ يوو د دٟنةشوو َّٕ ،ؿووا دضفوو يّم دـ طٚووٕ َدرعّوو سدد درّ ّهّووٕ فوووْ ػووفُحن
دؿبكووٕ درُطهّووٕ َحبكووٕ در بةووٕ درق لووَٕ .ؼووت نهووُدى" :مووُ ميووو حووب اميةبدطوْ
ُحا" ،وط س دٟؼ ا الس ونٌ ِه ؿول وو و ول بهو ٘ ميوو اِوا حوب َ ُحوا ِشوري فووْ
طبِووق دراميةبدطّووٕ َدرعةووام َدرشوولم َ ،ووو و وول ؼةّووق ذرو ِهبغووْ "درعخووبس درووُط
َدرُحأ درّ هّٕ"(َ .)3حاا دؿز

ً ٌ ػ ٍ دؾهُ ب ركف ح عوزم ؿوا دٟسوعق س

ٔ  -عبداهلل باذيب ،كتابات مختارة (اجلزء الثا ) ،بًنوت ،دار الفارا ٜٔٚٛ ،م ،ص ٔ.ٔٛ

ٕ  -ادليثاق الوطين لالٓناد الشعيب الدميقراطي" ،انظر يف ذلا :عبداهلل باذيب ،المرجع السابق ،ص .ٔٛٙ
ٖ  -المرجع نفسو ،ص .ٔٛٚ
ٔٙٛ

َن ٙ٠ووٌ فوووْ دؾهووُ درووّ

دحملعوول "نوواى َ و ِش و ٖ دحمل ّ و د" ووو و وول درعخووبس

درُط درع م َدرُحأ درّ هّٕ ،ك حاا سب
 - 1درهـ

ً م فوْ كف حٌ نلخؼً فوْ د٣تْ:

و و ل حق تةبِب ؼري طقبه فوْ دؾهُ .

 - 2الادنٕ َ ة َ ٕ دضظ سِ دٟسعق سِٕ ثل ظبَ دؿكم درو دتْ دضزنوُم رقواى
َ ِش ٖ دؼ ا ال سدد دؾهُ درقببْ.
 - 3تؼفّٕ درةُدنا درقشكبِٕ َ ه دؽو ذ نواى و نوأ رلخوب َ ه لةو ً رـوب
حبك د درعخبس فوْ دربلادى د١صبٗ.
 - 4درُوُحن ؿوا درةوُدن دضةّوأ رلخبِو د ثول وو نُى درعخكوّم د ٥بو سٓ درو ٓ
وووبم درق و

ووو حةًووم دضةوواض فوووْ د٥ؿووبد َ ،وو نُى هو مجو درع نو د

َو نُى ه درعع يب.
 - 5ة َ ٕ دهليبٔ د ١هبّٕ َكل ق َرٕ ؾقل د ١نوا طبفو ً فووْ تةبِوب ؼوري
درظقا.
 - 6ق سبٕ درشّ س د َد١نع ٕ د٥و نّٕ َدٟسعبادإِ فّ ِش ٖ دحمل ّ د.
 - 7ق سبٕ مجّ وطك درشّ بٔ َدٟسعغ ٠دٟوعؼ آ دٟسوعق سٓ َ ة َ وٕ
دتف وّ د دسعغ ٠درثبَدد دضقانّٕ و درظبك د د١للُ و بِكّٕ(.)1
و فّ ىؽ درظ

 ،فةا َؿ دؿز و

نهُدى" :ػّ نٕ دسعة ٠درظ

َالو ٕ حكم َطو اميةبدطوْ"َ ،ذرو نلوٖ و نوأ

دركف ح عزم ؿا دٟسعق س َد٥و
دسووعة ٠درظ و

ٌ ً وٕ وس سوّٕ كو ٗ و ٘د ؼوت

َدرب قّٕ َن ًٙ٠م َونُدنًم وو و ول ػوّ نٕ

"درووّ و دضشووعةل"َ ،الو ووٕ حكووم َط و اميةبدطووْ ِق و نووو السدأ

درظقا َىـ ربو بعٌ(.)2
فوْ ظل تل دضه ص د سكز نبادهلل ب ذِا نلٖ وـّٕ دهلُِٕ درُطهّٕ ب نعب سي فعو ح
درهـ

و و ل تُحّا َسؾ ػفُحن درظقا فوْ دؾهُ َ ،ك ى فووْ ف ول نظو طٌ

درشّ سْ ن وادً ر كل انوُدد درعق ول و درةـوّٕ درُطهّوٕ درّ هّوٕ ب ض ثلوٕ ،الذ كو ى
ِفبا ب َؿق  :هُ ؼت دٟحعَ ٠مش

شوعةل َ -الى كو ى دسوعباداِ ً فباِو ً

ٔ  -المرجع السابق ،ص .ٔٛٛ – ٔٛٚ
ٕ  -المرجع السابق ،ص .ٔٛٛ

ٜٔٙ

الجًىب الٌهًٍ الهدذل :كساءج فٍ نظؤلح الهىًح الىطًٌح

 ٌ ََ ،دنعة ادد الس حبكٕ ق سؿوٕ درهعو م د ٥و ْ دضعُد وأ فووْ نواى (حبكوٕد١حبدس درهق ى َدرزبريٓ)َ ،دنعةا وس رّا كف حًم َوط سوًم درشّ سََّٕ ،ػفًم
فوْ ة رٕ نظبي فوْ ػخّفٕ دؾهُ درقببْ بوأنًم" :ونو ض ِفً وُى دركفو ح درظوقيب
نلووٖ ونووٌ نوواد٘ طخؼووْ ر ٦و م"َ ،نووزد ذر و الس "فظوولًم دضعكووبس" رحبكووٕ 1948م
َدنة1955 ٠مد در ٓ َرّا نةأ نفشّٕ فكفبَد بثُسدتًم َب رظقاَ" :رةا َرّا درفظل
دضعكبس نةأ فووْ نفُسوًم فكفوبَد بثوُسدتًم َب رظوقا َدنععوبَد وى توعغري دَ١ؿو
فوْ درّ و و تلة ٘ نفشً َ ،وى تًا سِ ح سخبِٕ رعـقًم فيأٔ نلٖ نبغ درّ وَٟ ،
ًِ ًم و وِو تًا دربِ ح"(.)1
ك وو نظووب نبوووادهلل ب ذِووا فوووْ ػوووخّفٕ دؾهووُ درقببووْ ة روووٕ بقهووُدى" :درةـوووّٕ
درّ هّووٕ" ،و و فوووْ شووعًلً " :درووانُٔ الس دنـ و م دحمل ّ و د َنوواى الس درووّ و ؼووت
دؿكم دربديو طْ٘ َدرانُٔ الس دنعب س وـّٕ درّ و حلةوٕ وو سلشولٕ درةـو ِ درويت
ِق نًّو طوقا دؾهووُ كلوٌ طوْ٘ آصووب"َ ،دسوع با فووْ طووبح ص وُسٔ يو ٍ درووانُدد
بةُرووٌ َ" :ووو يو د درفووبا درف ػوول دروواوّق َدـ ووري درو ٓ ِك ووو َسد٘ درووانُدد دروويت
تبتف

و يه َيه ك َتانُ الس دنعب س درةـّٕ درّ هّٕ طّ ً ٚص ػ ً بو رّ هّ َحوايم.

مت ً ثل تبتف درانُدد فوْ ناى ه اِوٕ ب نفؼو رّٕ توانُ الس سولخ نواى نوو بةّوٕ
و ووزد٘ دؾهووُ "(َِ .)2عـووذ وى ب ذِووا وووا ِّّووز ب و انووُت فوووْ الط و س فً ووٌ رلةـووّٕ
درّ هّٕ :درانُٔ الس دنـ م دحمل ّ د َناى الس درّ و ؼت دؿكم دربديوَ ،درانُٔ
الس دنعب س وـّٕ درّ و حلةوٕ وو سلشولٕ درةـو ِ درويت ِق نًّو طوقا دؾهوُ كلوٌ،
َذر ١نٌ كو ى ِواسك دصوع٠حن درعوبَحن بو درُؿوق  ،فو ؾهُ ىـو ر٠حوع٠
در ِ و نْ ،بّه و درظو

مملكوٕ شوعةلٕ نووو درعبقّوٕ َالى كو ى درهعو م فًّو فووبآ

دسعبادآ(.)3

ٔ  -حيفة الجنوب العربي ،العدد (ٕٕٔ)ٜٔ٘ٚ /ٕ /ٕٙ ،م؛ انظر أيضاً :عبداهلل باذيب ،كتابات سلتارة (اجلزء األول)،
مرجع سابق ،ص ٖٕٔ.

ٕ  -حيفة الجنوب العربي ،العدد (ٜٔ٘٘ /ٜ /ٖٔ ،)ٗٛم؛ انظر أيضاً :عبداهلل باذيب ،كتابات سلتارة (اجلزء األول) ،مرجع
سابق ،ص ٖٔٔ.

ٖ  -عبداهلل باذيب ،المرجع السابق ،ص ٖٔٔ.
ٓٔٚ

ك و وكووا ب ذِووا فوووْ ة رووٌ  -س و رف در و كب  -نلووٖ" :وى دٟسووعق س يووُ درقةبووٕ
د١س سووّٕ َوى درعخووبس ووو دٟسووعق س ِشووععب حع و ً درعخووبس ووو كوول درةووُٗ درب قّووٕ
(……) َنووو ٞو وى د٥نشو و ى  ٟميكوووو وى ِكوووُى حوووبدً وووو

نوووا َدحوووا ،فّةو و َم

دؿكووم درفووبآ فوووْ درووّ و فّ و ًِ و اى دٟسووعق س َمي و رَ ).…( ٍٞدر و ِو ِ ٟقبفووُى
دؿبِٕ فوْ دركف ح ؿا دٟسعق س  ٟحق هلم فوْ ً مجٕ وٓ حكم

لق"(.)1

خالصح:
الى وٓ بلووا تقووبض (وَ ِعقووبض) ر٠سووعق س  -سووُد٘ ٪كو ى وووامي ً وَ دسووعق سدً اِووادً
(يّ هووٕ دوعؼو إِ) َِ -غوواَ بلووادً ت بقو ً ٟ ،بووا وى ِكووُى نبؿوًٕ ضعُدرّوٕٮ ووو د١ر و د
دٟوعؼو إِ َد ٟع نّووٕ َدرشّ سووّٕ تفـووْ الس درعفعووت َدٟنةشو م د ٟع و نْ سوسووّ ً
َوفةّو ًَِ ،غوواَ ًوواادً فوووْ َ ووُاٍَ ،رقوول فةووادى طووقا و هلُِعووٌ يووُ دضوواصل دضب طووب
رفةادى دربلا َ ُاٍ ب رك ل.
كم تعظ بٌ ظو سِ درّوُم و

ظو سِ د ١وص ،ك و تعظو بٌ َسو ٙل ؼةّةًو  ،فو٠

َ ُا وَ بة ٘ ر٠سعق س َ ؼ ؿٌ ال ٟفوْ ظل َ ُا كّ ن د َظّفّٕ ىعلةً هزَنٕ
دهلَُِٕ ،ر ر فإى الحاٗ دسرتدتّيّ تٌ فوْ ي ٍ دضه ةٕ درويت تقوّع "رقهوٕ دروهفط" يوْ
ط ص دهلُِٕ درُطهّٕ َدرةُ ّٕ َدؿـ سِٕ رّعشوهٖ روٌ دروعخكم ب ضه ةوَٕ ،نلّوٌ :فوإى
دٟسعق س ِقّا الحّ ٘ ظ سِقٌ درةاميٕ دريت هّت ب رفظول ،النوٌ ِشوقٖ الس صلوق يُِوٕ
باِلٕ َ ،نظ ياٍ درُّم فوْ دؾهُ رّص سوُٗ كو ٙو فبدنكظوع ِ ( شوخ) ،ف و
فظل دٟسعق س فوْ ؼةّةٌ فوْ دؾهُ وبل سحّلٌ ( 30نُف 1967م) ،ي يُ ِ يا
الس ؼةّةووٌ فوووْ ك و ى آصووب شووعًاف ً النظ و ٘ كّ و ى َظّفوووْ ىووام ؼ و ؿٌ .النً و
درشّ سوٕ دٟسووعق سِٕ ،سّ سوٕ دهلّ هووٕ دروويت تشوقٖ الس النظو ٘ اَ بو ٠يُِووٕ َيظووٕ ٟ
تشع ّ دربة ٘ َدٟسع بدس ال ٟبعبقّعً رل شعق ٭ب.
الى ة سبٕ ور ٕ دهلُِٕ فوْ دؾهُ درّ

دحملعل فوْ دـ شّهّ د

ور عً دربديهوٕ،

تٞكا وى دٟسعق س ِ٨قٯا ف ن ً٠سّٙشّ ً فًّ َسبب ً ب طبدً ،فةا سقٖ دٟسوعق س فووْ
دـ شوووّهّ د الس تثبّوووت ؼو و ؿٌ فووووْ ر وووو تبد قوووٌ ََيهوووٌ ب وووبح ظو و سِ ؽوووام
ؼ ؿٌَ .ركو ،نلٖ دربغم و وى ظ سِقٌ تلو ووا سوة ت بفقول درهـو دروُط
ٔ  -المرجع نفسو ،ص ٖٖٕ.
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َدؿوو بدسٍ رلبحّوول ،ال ّ ٟونووٌ ظوول ولووم بوو رقُأ َِهوو فذ صؼووُ ٌ ووو صوو ٠ونُدنوووٌ
َ بتزوعٌ َن  ٌٙ٠فوْ دضه ةٕ.
بؼفٕ ن ٕ ٟ ،غبدبٕ وى كل درانُدد َدضظو سِ دضهشوي ٕ و دضؼو ح دٟسوعق سِٕ
هووبٓ الحّ ٝي و ووو اِووا درّووُمَ ،ذر و بقووا وى تشوولل دٟسووعق س ووو ن ف و ٔ دهلّ هووٕ
دٟوعؼ إِ َدرعبقّٕ َ ،و ي ِشوع

دٟسوعق س درةواِم ؼةّةوٌ فووْ دض ؿوْ ،يو يوُ

ِقُا الس الحّ  ٌٙدرُّم ؼادو ً ضةُرٕ ك س

و سكص" :الى درع سِخ ِقّا نفشٌ بت ،

بٔ نلٖ طكل أس ٔ َ ،بٔ نلٖ طكل ًزرٕ".
 ٟسِا وى ظ سِ دٟسعق س دؾاِأ سعفظل ثل فظلت ظ سِقٌ درةاميوٕ ،ركوو
نلّه و ٟنقُ نلٖ ونً سعفظل و تلة ٘ نفشً  ،بل الى فظلً وع ج الس فقول َنظو ط
ا َٝت٨شووووعهً٧ض فّووووٌ د٥سدادد َوووووُٗ دمع وو و َ ،درعق وووول دضشووووَٞ

وو و دضخوو و طب

َدرعخوواِ د ،فووأٓ نًووُض حـ و سٓ ِشووعلزم وى تعووُفب رووٌ دسووعي ب د رلعخوواِ د ،فوو٠
نًُض و اَى ت٠رم ب درعخاِ د َدٟسعي ب د.
فوْ دضة بل َ ،و دضه لق ذدتوٌ ،ميكوو درةوُ  :الى درعخواِ د دربديهوٕ هلُِعهو درُطهّوٕ
تُ ا ُد ًعً نلٖ وكثب و ػقّاَ ،رقول نلوٖ سوسوً شوأرٕ تقزِوز اَس دض سسوٕ
درشّ سوووّٕ َالادسٔ دربلوووا َفوووق وسوووص تـو و و ؼةّوووق درع سو و د ٟع و و نْ َدرع وووُس
دٟوعؼ آ َػ ِب ب ا ٜدرقادرٕ َدضش َدٔ َدرةـ ٘ نلٖ وٓ دحع

رعًُس دٟسعبادا

َدر غّ ى در ٓ ِقا واص ً٠رعفعّوت درهشوّج د ٟع و نْ َدنةشو ٌ َ ،قّهو ً ضشعًافووْ
ذر درهشّج و د١ناد٘ َدرغزدَٔ ،ك و دبو صلاَى فوْ ةا عوٌ" :در غو ٔ هلبوُى
ًوا ٧اًد ب طوبًد رلًُِوٕ
درغزدٔ" ; الذ نهاي ِغواَ دربلوا حةول نبوث رلغوزدٔ َِؼوبذ درغو رٓ ِّ
َدرُ ُاَ .رٚو ك ى آب ٝن وا متكهُد و ة َ ٕ دضظ سِ دٟسعق سِٕ ََؿقُي فوْ
اَ ون هلم اف ن ً نو دهلُِٕ درُطهّٕ ،فإى اف نه نو َ ُان َيُِعهو درُطهّوٕ فووْ
درُوت دربديو تشوعانّه وى نةوام وَسدا دنع انو الس دضهخوٖ نفشوٌ " :ة َ وٕ دضظو سِ
دٟسعق سِٕ"َ .ي د ِشعلزم درق ل فوْ دػ ي  :الفظو دضظو سِ دٟسوعق سِٕ وو ًوٕ
َدرعقُِل باس ٕ وس سّٕ نلٖ ل حه فوْ الو ٕ اَرٕ درقا َدضُدطهٕ.
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أ.وضاح عٌسى
كادث صدفٍ وندلل طٌاطٍ
نداضس فٍ جانعح دنلم  -كلٌح اإلعالم

ضيياي

كييثري ٝأثييري بغييأْ اهتِعٌٚييا ا رٓابٚييً :ٞييّ ٙؤصضيئا ٗٙييدربٔا ٗي٘هلييا

ٗوزكٔييا ٗ٘ٙبٔٔييا ٗٙزفييدٓا بيياهل٘اور ًييا وٗافعٔييا ًٗييا ا زٙييد ٗملييا ا قييَ٘ لٌارصييٞ
بزأًا ٗٓيى تخيزن باُيدفار ا ئًِ ٛيا ،أٗ أُٔيا تخيزن بت٘بٚيٕ ًيّ ي٘ ٠زعآيا
ٗكٚف ٙتٍ هيم ٓيى قياو بغيلى ًباعيز ،أٗ عيّ زٙيال اهيتخلٍ عيّ ابعيد ،أٗ ا ثيِو
ًعًا ًّ ٙة هلا اهتضيٌٚا ٗا ٙيد٘ٙه٘بٚا ،أٗ أُٔيا ًؤوجلي ٞبياهاطزٙٗ ٝيتٍ ٘ظٚأيا
بعاً رٓ٘أ٢ا أٗ رٓ٘اً ١غغؤٚا
تلو د١سووٚلٕ َ -غرييو دركووثري  -دروويت ت ووبح رلُػووُ الس فًووم ػووخّذ ر بّقووٕ تلو
درعهعّ د َ قبفٕ و ِةف َسد٘ ظًُسيو َاَدفقوٌٟ ،سوّ ونًو و شوت ي شو ً رواٗ
دروواَ َدرظووقُ َحعووٖ د١فووبداَ .ركووْ  ٟنغووبا كووثريدً فوووْ درعف ػووّل وَ نـووّ بو
درعظقب د حبػ ً ه نلٖ نام تظعت تفكرين ; سهاصل فوْ ُؿُ اسدسوعه بظوكل
ب طبَ ،ماا نة ط ش سي فوْ درعقبحن نلوٖ درعهعّ و د د٥سي بّوٕ درويت تهعظوب فووْ
ه ةعه َتًاا و هه َدسعةبدسن َ ،ذر

و حّث نظوأتً  َ ،وو ِةوف صلفًو َِبن يو

متَُِ ً٠تاسِب ً َتشلّخ ً َؽ ّ ً َتفكريدً َ ،وو ثومًً ُِ ٬و ض سسوٕ ال بد ًو  َ ،و
ويادفٌ و َسد٘ ذر كلٌ .
يه ك درقاِا وو درعهعّ و د د٥سي بّوٕ دضهعظوبٔ فووْ ثه ِو بلوادنه درقببّوٕ َد٥سوّٕ ٠
مبش ّ د كعلفَٕ ،ربمب ونً وَ و ِبن ي ِبِا ذر  ،ركو فوْ درُدو ِ ٟ ،باَ وى
ضشووأرٕ دصووع٠حن دضش و ّ د ووو وث وبٍ َدؿووذ نلووٖ دضش و س د١س سووْ دحملوواِّا رل

سس و د

د ٥بد ّووٕ رعلوو درعهعّ وو د ،ال ٟفوووْ بقووض دٟنف٠توو د دروويت وووا ؽووبج وحّ نوو ً نووو
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عزن ًّ وَ وفبداي ظ ُنًم وَ هفباِو به ٘ ٪نلٖ نزن د طخؼوَّٕ .فووْ وٓ حو ،
فإى مجّ مم سس تً  ٟمتت رلةُدنا د٥نش نّٕ دره ظ ٕ رلبظبِٕ بؼلٕ.
بؼفٕ ن ٕ ،تهخاس درعهعّ د د٥سي بّوٕ دضُ وُأ فووْ ه ةعهو  -وو حّوث وووا ً
نظأٔ فوْ درقؼب دؿاِث  -و بُتةٕ تهعّم (د٥صُدى دضشل

) درو ٓ ِ٨قواٰ مبث بوٕ د١م

َد ١رعل درعهعّ د ،حّث َ٨ر٭ا و سحم تهعّم د٥صوُدى دضشول

تهعوّم (درة نوأ)

َتظقب تٌ و درعهعّ و د درع بقوٕ روٌ الِواُِرُ ّ ً َتهعّ ّو ً ،دبعواد٘ ٪وو ( بًوٕ درهؼوبٔ)
فوْ سُسِٕ الس سُدي و درعهعّ د د٥سي بّٕ مبخعلف ش ّ تً فووْ سوُسِٕ َدرقوبدا
َفووووْ بقوووض دربلوووادى درقببّوووٕ َد٥سوووَ ،ّٕ ٠روووّص دنعًوو ٘ مبوو ِشوو ٖ تهعوووّم (دراَروووٕ
د٥س ّٕ ٠فوْ سُسِٕ َدرقبدا) َمسٍُ ادنعَ ،يوْ مجّقًو  -فووْ حةّةوٕ د ١وب ٟ -
متت ر٦س٠م بؼلٕ فًُ هً بوبد٘ ،المنو يوْ تهعّ و د تشوعة ا وكثوب درهو ض ًوً٠
مب يْ نلٌّ بقا وى تعم دسع رعًم َدسعة بًم رلواصُ فووْ ػوفُفً ب سِقوٕ "درواِو"
َ"صا عٌ"َ ،ذر ص٠ف ً رُدو مم سس تً دضه فوْ رعل در سِقٕ بظكل

لق ،الذ النًو

ت و يا بقّووادً فوووْ دنعً و ك دروواِو َوػووُرٌ َتظووٌُِ تق رّ ووٌ درش و خٕ صا ووٕ ر٢يووادحن
درشّ سّٕ ضظغلًّ َ ،ح نقبحن وو يوم هظوَٞي َ ظوغلُي َادن ُيو نواسك ّوادً
حةّةٕ و بي .
الى وٓ تهعّم تؼوهقٌ دٟسوعخب سدد در ِ نّوٕ وَ د ١بِكّوٕ وَ د٥سوبدّٙلّٕ وَ غرييو
ووو دٟسووعخب سدد درغببّووٕ ،وَ ب رعق و َى فّ وو بّهًوو  ،كعهعووّم د٥صووُدى دضشوول

وَ

درة نووأ َفبَنً و وَ ادنووع فوووْ درقاِووا ووو دروواَ  ،ف ووو دضٞكووا وى وٍٓ ووو تلوو
درعهعّ و و د روووو ِق ووول صو و سج الطو و س صا وووٕ ويوووادحن ػو و نقٌّ ! ،ف ً و و وطلةوووت تلو و
درعهعّ و د ووو طووق سدد َسفقووت ووو سدِ و د َسووُوت ووو وفكو س وَ و طو بٌ ،عيووٕ
"دراِو" ،فعل كلً رو تكُى

لة ً ـا ٕ د٥س٠م َتق رّ ٌ َ ٟـا وٕ دضشول

،

فًل و ن ول ميكو وى ِؼاا وى غ ِعًم َنع ٙج َتادنّ د وفق هلم د ٥بد ّٕ يْ و
و ل د٥س٠م !
وا ِةُ و ٙل :الى

ذيبه الرٌّ فوْ درفةبدد درش بةٕ يُ و بهو د وفكو س درك توا،

وَ ووو َحووْ صّ رووٌ٨ِ َٟ ،قوا ٬ػووخّخ ًَ .!..مووو يهو سمبو وووا نقو س ذرو درة ٙوول بقووض
درظْ٘١ ،نٌ سمبو  ٟميلو
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ق ّو د اوّةوٕ حعوٖ ِةوام حك و ً سولّ ً نلوٖ و سوبق،

ف ناف الس وُ
فوْ حةّةٕ

و رٌ .ركهه رو نرتك ادٙبٔ درظو ؽوّم نلوٖ ادسكوٌَ ،سهـوقٌ
تُػل الرٌّ ص د٘ فوْ طَٞى دؾ نو د دضع بفوٕ َد٥سي بّوٕ فووْ عوثًم

نهً  :فقو تهعّم ادنع َنظأتٌ ،كظف دـ د٘ وى دحوع ٠درُِٟو د دضعخوأ رلقوبدا
ك ى سبب ً ب طوبدً َوس سوّ ً َسد٘ ظًوُس ذرو درعهعوّم د٥سيو بْ َدنعظو سٍ فووْ درقوبدا
َسُسِٕ َدرقاِا و دراَ درقببّوٕ ،فًو د و وكواٍ  -نلوٖ سوبّل دضثو  ٟدؿؼوب -
دـووبري سِوو ض ػوووّادَٓ ( ووواِب دضبكوووز درقببوووْ رلاسدسوو د درشّ سوووّٕ َد ٟع نّوووٕ
ظهّف)َ ،ذر بةُرٌ" :الى َدطه و ح دحعلت درقبدا ن م 2003م ن اد الس د عث ث
دؾّع َو ًزٔ دضخ ببدد َدً ١زٔ د ١هَّٕ ،يُ

صلق س حٕ و درفبدغ فوْ درادصل

درقبدوْ ،ك و الى دؾوبدٙم درويت دستكبوت وو دٟحوع ٠صلةوت و ِقوبحن عبكو د
ة َ ٕ رٌَ ،وا دسعغلعً دؾ ن د دضع بفٕ رلعه ْ فوْ درادصل درقبدوَْ ،دسعف اد
و دنعظو س د١سولخٕ بظوكل كوبري" ،ظوريدً وِـو ً الس وى" :در ٙفّوٕ درويت و ٘د بًو
درُ ِٟو د دضعخووأ َي تكووو ُ ووُأ فوووْ درش و بقَ ،يووْ دروويت واد الس تووأرم دضظووًا
َدنعظ و س درقهووفَ ،دسووعغلعً دؾ ن و د دضع بفووٕ رلعُس و َدٟنعظ و س در و ٓ ط و

ؼووب

َتُنص َرّبّ َسُسِٕ َ قعم درواَ درقببّوٕ فووْ درُووت دروبديو"َٟ ،فعو ً كو ر الس:
"الى دمع و دروواَرْ ِعق وول بة و نُى درةوؤُ  ٟبةوؤُ درة و نُىَ ،يووُ و ِش و نا درُ ِٟو د
دضعخأ نلٖ دستك

دؾبدٙم و اَى ق سبعً سُٗ ب ؿب نلًّ "(.)1

 اٌىالَاخ ادلرحذج هٍ ِٓ أضطد اٌرٕظُّاخ اإلرهاتُح ودػّرها:ي و ٍ دضقلُ ووٕ تع و بق و

و وط و س الرّووٌ درق ّوول درش و بق فوووْ َك رووٕ د ١ووو درةووُ ْ

د ١بِكّوووٕ (الاَدسا سوووهُاَى)َ ،ذرو و فووووْ تأكّووواٍ نلوووٖ وى دضخو و ببدد در ِ نّوووٕ
َد ١بِكّووٕ ن لووت هب و ً الس هووا و دضُس و ا د٥سووبدّٙلْ ٥نظ و ٘ ادنووع ،درعهعووّم
د٥سي بْ در ٓ دسع

دضع بف فوْ درق ي الس ك ى َ ُاٍَ ،ووا دسوعخا ٌ

دركّ و ى درؼووًُّنْ رع بّووق دٟسوورتدتّيّٕ دروويت وطلووق نلًّ و تش و ّٕ "نووع دروواب بري"،

ٔ -متوفر على الرابط:

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/
٘ٔٚ

واشًطٌ والذًظٌهاخ اإلزهاةٌح :خلٌلح الذىظٌف وشًف الهىاجهح

َدريت َؿقً ؿ ِٕ كّ نٌ دٟحع٠روْ درغ ػوا درؼوًُّنْ ب سوعخادم طوق سدد اِهّوٕ
َالس. )1(ّٕ ٠
ركوِ ،عل يه ك سوٞد بو رغ د١ي ّوٕ :و غ ِوٕ درُِٟو د دضعخوأ الس

نوا حلف ًٙو

٥نظ و ٘ تهعووّم ادنووع د٥سي و بْ ي و د درشووٞد سووّافقه رلبخووث نووو قبفووٕ درشووبا
دؿةّةْ َسد٘ النظو ًٙم رلعهعوّم د٥سيو بْ درو ٓ ِبواَ ونوٌ  -الس

نوا مح ِوٕ دركّو ى

درؼووًُّنْ ِ -ق وول نلووٖ ؿوو ى شووُغ د نووُأ درُِٟوو د دضعخووأ الس دضه ةووٕ بقووا
صبَ ً و درقبداَ ،ذر

وكا نلٌّ درشّا حشو نؼوب دهلل (د ١و درقو م ؿوز

دهلل) فوْ ِه ِب و درق م دؾو سٓ ،بإطو ستٌ الس وى" :النو٠ى َرِوب دـ س ّوٕ د ١بِكوْ
سِكص تّلبسُى بة ٘ وُدد ب٠اٍ فوْ درقبدا َسوُسِ ؼوت نهوُدى هو نوُأ ادنوع،
ِٞكا يّٕ د١يادحن د ١بِكّٕ فوْ دضه ةٕ ،فًْ  -وٓ درُ ِٟد دضعخأ  -وَ اد
تهعووّم ادنووع ذسِق وًٕ رلقووُأ الس دضه ةووَٕ ،صؼُػ و ً بقووا وى وصووبج درظووقا درقبدوووْ
َدضة َ ووٕ درقبدوّووٕ د ١ووبِكّ
َب ر سِقٕ ذدتً

ووو ب٠ايوومَ ،سفـووُد الن و ٘يم وُدنووا نشووكبِٕ،

َٝد الس سُسِ َِبِاَى دربة ٘ فًّ " ،بّه ً وى

ِبااٍ د ١بِكُّى

حوووُ سوووقًّم ضهو و نوووُأ تهعوووّم ادنوووع يوووُ فوووبا نفو و ا َا ووول ،الذ وو و ك طبو و ً
د ١بِكّ " :الذد وسامت نام نُأ ادنع دطلبوُد وو حلفو ٙكم فووْ دـلوّج َدضه ةوٕ
َدرق ي نام ان ٌ َنام درش ح بقُاتٌ ،ف ه درعهعّم و درقُأ  ٟوع ج الس وُدنوا
و بِكّٕ َ ٟالس وُدد و بِكّوٕ ،فو رقبدوُّى َدرشوُسُِى كفّلوُى مبهو ادنوع وو
درقُأِ َ ،ا٬نٌّ َرِوب دـ س ّوٕ د ١بِكوْ يوُ كو

َنفو ا َتـولّل َا ول نلوٖ

درظقُ فوْ دضه ةَٕ ،دصرتد حيج َديّوٕ ربةو ٘ درةوُدد َدرةُدنوا د ١بِكّوٕ فًّو ،
َي د ك ى دهلاحن دؿةّةْ"(.)2
فوووْ حةّةووٕ د ١ووب ،يه و ك ووو دضشووَٞر د ١بِك و ى ووو ػووبح بُدو و ذر و دروواَس
د ١بِكْ فوْ ظًُس تهعّ ْ درة نأ َادنع فوْ درقبدا ،فقلوٖ سوبّل دضثو  ،وكوا
ٔ -متوفر على موقع les moutons rebelles :على الرابط:
http://lesmoutonsrebelles.com/?s=La+strat%C3%A9gie+du+%26quot%3BNest+du+f
relon%26quot%3B+Edward+Snowden
ٕ -متوفر على الرابط:
http://syria-news.org/readnews.php?sy_seq=202935
ٔٚٙ

درقـُ درب سر فوْ دؿز دؾ ًوُسٓ د ١بِكوْ َدضبطوذ درب ٙسوْ درشو بق (سَى بوُ )
نلٖ تل دضشأرٕ َوفؼذ نهً بةُرٌ" :تهعّ ْ درة نأ َادنع ظًبد بشبا درعاص٠د
د ١بِكّووٕ فوووْ درقووبداَ ،ي ِكووو ي و د درعًووُس ال ٟنعّيووٕ ٟحع٠ره و درووب٠ا وبوول 15
ن ً َصلوق بّٚوٕ صؼوبٕ رلع وبحنَ ،روو ِعخةوق طوْ٘ ببة ٙهو "َ ،كو٠م بوُ يو د و ٘
ص ٠تؼبِذ ػخفوْ رٌ فوْ  6سض 2018م ،ان فٌّ د٥ادسٔ د ١بِكّٕ الس دحرتدم
واَ ر و ٥صوبدج

وبدس فلص درهُد درقبدوْ در ٓ ورزم دؿكُ ٕ درقبدوّٕ بُؿ
درةُدد د ١هبّٕ و درب٠ا بقا دنعً ٘ دؿب ؿا ادنع).)1

فوْ درشّ ا ذدتٌ ،ميكو وى نظري وِـ ً الس وى دربّٙص د ١بِكوْ (اَن روا تبد وا)،
َصوو ٠محلعووٌ دٟنعخ بّووٕ درب ٙسووّٕ ،وووا دتًووم سوولفٌ بوو سدك وَب وو بعأسووّص تهعووّم
ادنوعَ ،دتًووم كو ر

ه فشووعٌ فوووْ دٟنعخ بو د درب ٙسووّٕ (يووّ٠سٓ كلّهعووُى) بأنًو

طبِكٕ فوْ تأسّص ذر درعهعوّم د٥سيو بْ ،حّوث َسا فووْ ص و
فوووُسد رُاساِووول دٟنعخو و بْ فووووْ َِٟوووٕ فلُسِووواد فووووْ اِشو و

ورةو ٍ فووْ ػ و

2016م وُروووٌ" :وَب و و

َكلّهعُى وسشو ادنوع ،الذ سو ناد دسورتدتّيّعً بشوخا درةوُدد د ١بِكّوٕ وو
درقبدا فوْ ظًُس درعهعّم در ٓ سّ ب نلٖ شو ح د َدسوقٕ وو درقوبدا َسوُسِ " ()....
" فق ٍ٠ك سثوٕ" ،ظوريدً كو ر الس وى وَب و رس درفُؿوٖ فووْ درظوبا دَ١سوط،
َوى تهعّم "ادنع ِكبم دربّٙص وَب "(.)2
 ٟط فوْ وى

َس تهعّم ادنع فوْ درقبدا َسُسِٕ دستب ت بؼقُا تهعّم درة نوأ

الثب غوزَ درعخو رف درواَرْ بةّو أ درُِٟو د دضعخوأ درقوبدا نو م 2003م ،ركوو النو٠ى
درعهعّم د٥سي بْ

تش ٖ "اَرٕ دـ٠فٕ فوْ سُسِٕ َدرقبدا" ك ى فووْ نو م 2014م،

َػووه نٕ درُِٟوو د دضعخووأ َحلف ًٙوو َان ًووم ١ص ووب درعهعّ وو د د٥سي بّووٕ دراَرّووٕ
ك رة نوووأ َادنوووع َ بًوووٕ درهؼوووبٔ َغرييو و وووو درعهعّ و و د  ٟؼعو و ج الس الثبو و د،
ف رُو و  ٙنلووٖ د١سض بّهووت بظووكل لووْ دروواَس درُدؿووذ َدرف ؿووذ رعل و درةووُٗ فوووْ
تأسوووّص يوو ٍ درعهعّ وو دَ ،تةووواِم كووول وسوو رّا دروووانم هلوو رعكوووُى واَدد ؽوووام
ٔ -متوفر على الرابط:

http://aliraqnews.com

ٕ -متوفر على الرابط:
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/08/160811_trump_obama_clinton
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ك

تًو درقاَدنّوٕ نلوٖ اَ دضه ةوٕ َطووقُبً مموو ِه يـوُى سّ سو تً درعا ريِووٕ

د ٥بد ّٕ .ن يّ ب ركثري و درةبدٙو َدرواٟٙل نلوٖ دٟستبو ط درقـوُٓ بو د٥سيو
درق و ضْ َد٥ادسدد د ١بِكّووٕ دضعق وبووٕ; ال ٟوى د٥نوو٠م درغببووْ ِظووٍُ دؿة و ٙق َِبووث
ص٠حن ذر رعبّّض ػوفخٕ درغوب َؼ ّول درواَ دضشوعًافٕ شوَٞرّٕ دَ١ؿو درويت
تق نًّ نعّيٕ مم سس د درعهعّ و د د٥سي بّوَٕ ،ؼ ّلوً  -فووْ كوثري وو د١حّو ى -
شَٞرّٕ َ ُا ثل تل درعهعّ دَ ،ذر بغبض البقو ا درظوبً د نوو اَس درغوب فووْ
تأسّص تل درعهعّ د دٟسي بّٕ َان ً رعخةّق ويادفٌ درعآ بِٕ.
 اإلػالَ اٌغريب َشىٖ احلمائك:ً و ح و َ النوو٠م درغووب الصف و ٘ دؿةو ٙق  ٟبووا وى تعًووب َالى بقووا ح و َ ،الى ك و ى
الثب د انم درُ ِٟد دضعخوأ َ وو سو س فووْ سكبًو  ٟوعو ج الس واروٕ َبوبدي فُوو ٙ
د١سض كظووفت حيووم دٟستب و ط درُثّووق بّهً و َب و درعهعّ و د د٥سي بّووٕ بأطووك هل
َورُدنً َ .ووا وفؼوخت وسَووٕ د ١وم دضعخوأ رلوبوٓ درقو م نوو كوثري وو دؿةو ٙق فووْ
درظأى ذدتٌَ ،ذر ضو ِبؼب ،بل َ و اَى نهو ٘ درعبؼوب ،فوإى افو درغوب دضشوع ّت
نووو تل و درعهعّ و د فوووْ ٞسش و د دضهع ووٕ د١ممّووٕ صووري ارّوول نلووٖ ذر و َ ،د ١ووب ٟ
ِعُوف نها ذر فخشا ،ف ١صب س د٥نَ ّٕ ٠درعة سِب دٟسعخب سدتّٕ درُّ ّوٕ َغرييو
دركثري ؼ ل درقاِا و د٥ثب ت د ،حعٖ و شت ػخ فٕ درغب تظْ عةّةوٕ درق٠ووٕ
ب د٥سي

َدضشَٞر د ١بِكّ َنعبدًٙم دَ١سَبّ َ و ِلخق بًم.

ػخّفٕ (د٥نابهانت) در ِ نّٕ تق٬ا َدحأً و مجلٕ َسو ٙل د٥نو٠م درغببّوٕ درويت ي
تقا تشع ّ الصف ٘

ب د فـُح ً و و م دروبوٓ درقو مَ .ركوْ ؼو فغ نلوٖ سػوّاي

راٗ دربوٓ درق م ،فإنً تق ل ب درفّهٕ َد١صوبٗ نلوٖ كظوف بقوض دؿةو ٙق َفـوذ
دضشعُس ،ففوْ بادِٕ سض 2018م دنعةواد درؼوخّفٕ اَس د٥نو٠م درغببوْ َدراَد ّعوٌ
فوْ دضق ِريَ ،تظًٌُِ دؿة ٙقَ ،تغ ّعٌ دضعخّزٔ ػ ٍ

هوبٓ فووْ سوُسِ َ ،ػو عٌ

نووو دؾووبدٙم دروويت تبتكبًوو درعهعّ وو د د٥سي بّووٕ دضانُ ووٕ ووو درغووب دضعوووُحع،
َػ يلٌ ناَدى درهعو م دررتكوْ َدرعهعّ و د د٥سي بّوٕ درع بقوٕ روٌ نلوٖ اِهوٕ نفوبِو
درشُسِٕ.

ٔٚٛ

و ذر وِـو ً ،و نظوبتٌ درؼوخّفٕ ذدتًو ؿو و ةو رلك توا در ِ و نْ (ب تبِو
كوووُكبريى) نظوووبتٌ درؼوووخّفٕ ذدتًوو  ،وووو دنعةو و ا رووواَس د٥نووو٠م درغببوووْ فووووْ نةووول
دؿة ٙقَ ،ذر بةُ درك تا" :درق ي ِ ٟش

مبو وواث فووْ نفوبِو َِبكوز نلوٖ

د١حادث فوْ درغُطٕ درظبوّٕ سغم وى دضش فٕ بو دربلوات  ٟتعقواٗ  350كّلوُ رتدً،
َركو د٥ن٠م رٌ فقُ درشخب ،فقفبِو تقبؿت صو ٠د١سوبُ دض ؿوْ الس وؼوف
نهّف َحؼ س ص نق ص ػٕ فوْ دضه طق د١كثب كث فٕ سوك نّٕ و وَاٗ عّو ٔ موُ
 220طخؼوو ً َواٗ الس وووبح موووُ  600آصوووبِوَ ،يهوو ك درقاِوووا وووو وفووو٠م درفّووواُِ
َدرؼُس درفُتُغبدفّٕ دريت مت درعة طً تعًب وؼف دضه ر َ ثث د١طف در ِو وعلُد
ووبد٘ دٟنفي و سدد َغرييووم ووو دضووانّ در و ِو مت دوعّ و ايم بقّووادً"(َ ،)1درك تووا يه و
ِٞكا وى اَس َس ٙل د٥ن٠م درغببّٕ ػ ٍ د١ر ٕ فوْ سُسِٕ ك ى ـولَ ً٠بقّوادً نوو
دؿةّةٕ.
فوْ ػُسٔ تُؿّخّٕ وصبٗ ٟراَد ّٕ دضقو ِري فووْ تقو طْ د٥نو٠م درغببوْ ؿةّةوٕ و
هبٓ ،ؿب كُكبريى ث  ًٟنلٖ ذرو بإحواٗ درؼوُس دربيّبوٕ درويت درعة ًو وحوا
دضشلخ َتعًب سّ سٔ انّٕ قبَوٕ فًّو

ثوٕ سو ٙق قرتووٕ ،ظوريدً الس وى" :يو ٍ

درؼُسٔ رُ ك نت درعة ت فوْ درغُطٕ درظوبوّٕ ر كو ى سوّ بٔ درعهعّ و د د٥سي بّوٕ
درع بقٕ رلغب د فإنً سعيُ كل نظبدد د١صب س درعلفزُِنّوَٕ ،سوعةُم نّكوْ يو ِلْ
سفرئ درُ ِٟد دضعخأ راٗ د ١وم دضعخوأ ع لوً  ،ركوو١ ،ى يو ٍ د١حوادث ػوبٓ
فوووْ نفووبِو َرووّص فوووْ درغُطووٕ درظووبوّٕ فووإى َسو ٙل د٥نوو٠م درغببّووٕ تعي يلووً  ،نلووٖ
دربغم و وى سك ى نفبِو ب تُد ق ػبِو و درةُدد دررتكّٕ َآٟحن دضشلخ مم
ِشو ٖ دؾووّع دؿووبَ ،يووم فوووْ دؿةّةووٕ السيو بُّى ِهع ووُى رعهعووّم ادنووع َتهعّ و د
السي بّٕ وصبٗ"(.)2
 -ا ر باط اهعة٘ ٜبو ا رٓاب اهعاملٗ ٛا وارا ارًزٙل:ٞٚ

ٔ -متوفر على الرابط:
=http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=55112&nid=19172&First=0&Last
=58&CurrentPage=1&mid=&refBack
ٕ -المرجع السابق.
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الذد ك نت ةُرٕ" :درغ ِٕ ت س درُسّلٕ" تق٬ا باوً ِقع اٍ حلف مش د١طلشْ رعخةّق
ويادفٌ درقاَدنّٕ نلٖ دراَ َدرظقُ  ،فإى

تةُم بٌ وٓ اَرٕ و مم سس د ال بد ّٕ

تثبت ب رفقل درعزد ً بً د دضباو سغم ص ُستوٌَ ،ركوْ تفقول درُِٟو د دضعخوأ فقلعًو
و ت بؼه تهعّ د السي بّٕ اَرّٕ ص بٔ ك رة نأ َادنع َ بًوٕ درهؼوبٔ َغرييو
وو درعهعّ و د د٥سي بّووٕ دروويت نظووبتً فووْ دضه ةووٕ َو و كو وصووبٗ ٟسووعخاد ً وادٔ
رةعل دضانّ َتا ري دربهٖ درعخعّٕ دؿُِّوٕ َالط روٕ و وا دؿوبَ فًّو َ ،يوُ و وب بو د
ِقبفٌ درة ػْ َدرادنْ.
تلو دؿةو ٙق دضثبعووٕ ِٞكوواي ُوو (غلُبو سِشووريتع) ،حّووث وَؿووذ ةو نظووبٍ
دضُووو رلك توووا د ١بِكوووْ (سوووعّفو رّهوووا ى) وى درُِٟوو د دضعخوووأ تقع وووا ص

وو ً

ال ِ رّووٕ  ٟتلي ً و درةووُدن دراَرّووٕ َ ٟحعووٖ دراسووعُس َدرة و نُى د ١بِكووْ َتعخ و
نب سٔ (درغ ِٕ ت س درُسّلٕ) باوً هل  ،شعخا ٕ حلف دره تُ وادٔ وعل رعخةّق غ ِ تًو ،
َتظووووو حبَبًووو نلووووٖ دروووواَ ذدد درشووووّ أ بًوووواحن تةووووُِض ونع عًووو َؼُِلووووً الس
شعق بدد و بِكّٕ دفرتدؿّٕ ِعم نًا ُدساي َدسعغ ٠طوقُبً بظوكل ِكظوف
مت و ً حةّةوٕ د ِ ٥رّوٕ درة  ٙوٕ نلوٖ توا ري درواَ َسوف ا و ٘ طوقُبً َدرشوقْ الس
يّ هٕ

لةٕ نلٖ درق ي(.)1

ركو الن٠م درغب ِق ول نلوٖ ط وص تلو دؿةو ٙق ،بول النوٌ ِ ٟةوف نهوا يو د دؿوا
فخشا ،فًُ ِعقادٍ (َفة ً ضُو غلُب سِشريغ) الس تشُِق فكوبٔ وى دؿوبَ درويت
تةُاي َدطه و يافً "النش نْ عت َنظب دراميةبدطّٕ"َ ،يْ وفك س متةعًو فقلّو ً
درُِٟو د دضعخووأ َحلووف درهو تُ َالسووبدّٙل َطووبك ٝيمَ ،ركووهًم ِععو يبَى ب روواف
نهً فوْ درُوت نفشٌ ١يادحن سّ سّٕٟ ،فع ً الس وى دَ١د وب درعهفّ ِوٕ درب ٙسوّٕ درويت
ػاسد بقا يي د دؿ آ نظب و سبع

2001مَ ،درويت تشو ذ ب نعةو ٟد  ١ول

غري شو ٖ َدرعقو ِا َق ك وٕ د١فوبدا و و م ؾو ى نشوكبِٕ ،ب توت تهفو نلوٖ وٓ
طووخؽ ِعخوواٗ د ١هووأ د ِ ٥رّووٕ رُدطووه و .ثووم ولووا درووبّٙص د ١بِكووْ درش و بق
(ب سدك وَب ) بقا مُ نظب سهُدد دؿةّةٕ سوس ً نلٖ نةوا ،وانّ ً وى يواحن يو ٍ
ٔ -متوفر على الرابط:
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دَ١د وب يوُ رِو أ درةواسٔ د ١بِكّوٕ نلوٖ "تةواِم د٥سيو بّ رلقادروٕ َؿو ى دضق لووٕ
د٥نش نّٕ رل قعةل "َ ،مبُ وا يو ٍ دَ١د وب ميكوو وى ىـو

وو و لوُى دؾهشوّٕ

د ١هبّٕ َك ر د ١بِكّوُى ر٠نعةو اَى تُ ّوٌ تًوم الروًّم َرفورتدد غوري قواأ
َاَى تةاميًم رل خ ك وٕ بهو ٘ نلوٖ واروٕ فرتؿوٕ ٨ِ ٟكظ٧وف نهًو  ،نلوٖ حوا تقوبري
رّها ى در ٓ وطلق تش ٟٝتٌ" :يل ميكو وى نؼول الس دضبحلوٕ درويت نوبٗ فًّو د٥ادسٔ
د ١بِكّٕ ت لق د٥سي بّ ممو ػهقعًم رّكُنُد هُادً وسؿّ
ادصل د١سدؿْ د ١بِكّٕ ك سِقٕ ٟسعباد

َركوو يو ٍ دضوبٔ

تبةٖ و دؿبِ د ب سوعبادا َيّ هوٕ

لةٕ فوْ درُ ِٟد دضعخأ ،انّٕ وى دهلاحن و ذر تقزِز د ١وو فووْ دروب٠اَ ،يول
سعشووعخام نفووص يو ٍ درعكعّكو د فوووْ وَسَبو َو و كو وصووبٗ ٥رغو ٘ و تبةووٖ ووو
فع ق د حبٔ يه ك "(.)1
 ِا اٌغاَح ِٓ صٕاػح أِرَىا ٌٍرٕظُّاخ اإلرهاتُح؟ِبوواَ وى د ١ووب تقوواٗ حوواَا درعشوو  ٝالس َووو ٙ

ثبعووٕ ووبد وبوول الطوو٠ا رّهووا ى

تش و ٟٝتٌ  -س و رفٕ در و كب  -بشووهُدد ،فةووا وكووا (غلُب و سِشووريغ) وى تهعّ ووْ
درة نووأ َادنووع د٥سي و بّ وووا متووت ػووه نعً ادصوول درُ ِٟو د دضعخووأ د ١بِكّووٕ
رّكُن وادتً د٥سي بّٕ فوْ تةشّم َغوزَ درظوبا دَ١سوط درغو بو رهفطَ ،ص ػوٕ وى
راٗ درُ ِٟد دضعخوأ تو سِخ طُِول بوانم درعهعّ و د د٥سي بّوٕ َيو د روّص ف ٚو ً ضوو
ِبؼب دؿةّةٕ ،فكّف ضو ِعبؼبي  ،ركو َك ِبواَ يوُ فو َ١ ٛرٚو درو ِو
ِظوووو ياَى د١صبوووو س َِعيوووو يلُى درعوووو سِخ .ففوووووْ نوووو م 1970م دسووووعخا ت َك رووووٕ
دٟسووعخب سدد دضبكزِووٕ مج نووٕ د٥صووُدى دضشوول

فوووْ ؼووب مبث بووٕ ح و زَ ،ذر و

٥حب و ط درعُس و درشووُفّّيت آن و دك َ ،ه و دنعظ و س درفكووب دض سكشووْ ب و دؾ و يري
درقببّووَٕ ،ان ووت درُ ِٟو د دضعخووأ د٥سيو بّ نلهو ً فوووْ الناَنّشووّ َفوووْ ب كشووع ى،
َوصريدً تهعّم درة نأ(.)2

ٔ -المرجع السابق.
ٕ -وكالة مهر لؤلنباء؛ متوفر على الرابط:
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رةا ون ا ُو غلُب سِشريغ الس در دكبٔ اَس درُِٟو د دضعخوأ فووْ النظو ٘ تهعوّم
درة نأ ،الذ و فوْ اسدسٕ

ُرٕ رلك تا كبِك ٓ تظوّهكَُ" :ركوْ  ٟنهشوٖ،

و ت َك رٕ دضخ ببدد دضبكزِٕ بؼه وس ٕ بو ٟاى َ هع عٌ َونظأتٌ نلٖ سؿ نٕ
طبّقّٕ ص ٠ن م  ،1980حّث و َرِوب دـ س ّوٕ در ِ و نْ درشو بق سَبوو كوُك،
فووووْ فلوووص درق وووُم الى تهعوووّم درة نوووأ كو و ى بووو ٠طو و وحوووا هعيو و د َكو و ٟد
دٟسعخب سدد درغببَّٕ ،وَؿذ كُك وى تهعّم درة نأ ،در ٓ ِق حبفّ ً دصعؼ س روو
(و نووأ دربّ ن و د) فوووْ درقببّووٕ ،ك و ى فوووْ د١ػوول و نووأ بّ ن و د درك بّووُتب َدروويت
تعأرف و آٟحن دضع بف د٥س ُِ ٠در ِو مت تاسِبًم و وبل َك رٕ دٟسعخب سدد
دضبكزِٕ َدض ُرٕ و وبل درشقُإِ"(.)1
طبحٌ دضُوو بو ر دـؼوُؾ سهقبؿوٌ يهو ك و

و ٘ ١نوٌ ُِؿوذ دركوثري وو

دؿة ٙق َدر دي  ،حّث وؿو حن" :ك نوت ن٠ووٕ و بِكو و تهعوّم درة نوأ اد ٙو ً
يووْ ن٠وووٕ (دؿووا َدركبديّووَٕ ،ذر و دنع و ادً نلووٖ و الذد ك نووت مج نووٕ السي بّووٕ
ص ػٕ ثول تهعوّم درة نوأ فووْ ه ةوٕ قّهوٕ تقوزر دضؼو ح د ١بِكّوٕ وم  ،ٟحّوث
ِزنم ػه ٬درشّ سٕ دـ س ّٕ د ١بِكّٕ مبق سؿوٕ درع وبحن د٥سو ،ُٓ ٠بّه و فووْ
درُدو و يووْ رّشووت سووُٗ سوو٠ح رلشّ سووٕ دـ س ّووٕ د ١بِكّووٕ ،فعهعووّم ادنووع يووُ
وحوواث سوو٠ح١ ،نووٌ رووّص ثوول تهعووّم درة نووأ ،فهع ٙيووٌ ب تووت نكشووّٕ ب رعأكّووا،
فهظ ط د تهعّم ادنع دراداد ٞصبدً نلٖ درش حٕ دراَرّٕ بقا وى باو درعهعوّم بة و
سَٝض درؼخفّ د ١بِكّ َ .تهعّم ادنع ِشّ ب نلٖ ه ةٕ فوْ حيوم دض لكوٕ
دضعخأ ،رذر ب ر ب ك ى الب ى بحلٕ متاا درعهعّم د٥سي بْ نلٖ ه طق َدسقٕ فوْ
درقبدا َسُسِٕ وبل وى ِعم درةـ ٘ نلوٖ وغلوا السي بّّوٌ َدسوعق أ هو طق متوااٍد َ .وو
و وول وى نفًووم ض و ذد تهعووّم ادنووع من و َدرايووب بشووبنٕ ،نلووٖ دضووب٘ وى ِلةووْ نعووبٔ الس
َسٍ دضانُ ٕ و درُ ِٟد دضعخأ فوْ دضه ةٕ ،ف رغزَ َدٟحع ٠د ١بِكْ رلقبدا
ن و م 2003م صلووق دربّٚووٕ دضه سووبٕ رعًووُس مج ن و د ع بفووٕ وصووبٗ ثوول ادنووع ،فةووا
تشبا دٟحع ٠د ١بِكْ بب رٕ َدسوقٕ فووْ درقوبدا ،وو صو ٠سفوض دٟطورتدكّٕ
ٔ -متوفر على الرابط:
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َالغ٠ا دضؼ ن نلٖ و ل س ذج بأى درّا درشخبِٕ و درشُا دؿبٔ و طأنً وى ؽلق
فبؾ ن لَ ،با ًٟو تقزِز درعك ل دراِ َدرُحأ ،واد درشّ سٕ د ١بِكّٕ فوْ
درقووووبدا الس تفووو وم دٟنةشووو د در ٙفّووووَٕ ،صلووووق وسؿووووّٕ صؼووووبٕ رعفعووووت دمع ووو
درقبدوْ"(.)1
دضُو س رف در كبَ ،مبو ِ ٟبواَ ف فّو ً رلخةّةوٕ نهوا ِةوُ  :الى تهعوّم درة نوأ
د٥سي بْ فوْ درقبدا دسعخا عٌ و بِك فوْ درقبدا َسوُسِٕ فّ و بقوا مبشو ٖ تهعوّم
ادنع ،وٓ فوْ ن م 2010مَ ،مت تبكّز ًُاٍ نلٖ سُسِٕ ،حّث الى دؿب درب سأ
دؾاِووأ يووْ قبكووٕ قلووت ػووه درشّ سووٕ دـ س ّووٕ رلُ ِٟو د دضعخووأ ِةووبسَى وى
تقع ووا نلووٖ تشوولّذ دضع ووبف د٥سوو ُِ ٠فوووْ سووُسِٕ ـا ووٕ ويووادفً  .ف رشّ سووٕ
د ١بِكّووٕ فوووْ درظووبا دَ١سووط توواَس حووُ درووهفط َالسووبدّٙلَ ،غووزَ درقووبدا سووببٌ
درق ووع د ١بِكووْ رلووهفط درقبدوووَْ ،فوووْ درُوووت ذدتووٌ فووإى درغو سدد دؾُِووٕ رعخو رف
َدطه و دضشع بٔ نلٖ سُسَِٕ ،فبض نةُب د دوعؼو إِ نلوٖ الِوبدى ،مجّقًو تؼوا
فوووْ ػ و ح السووبدّٙل ،فووإذد ك نووت د ِ ٥رّووٕ د ١بِكّووٕ فوووْ درظووبا دَ١سووط يووْ
درشبط ى ،فإى زدنم دؿب د ١بِكّٕ نلٖ د٥سي

يُ د٥سي

بقّهٌ.

 عال  ٞاه٘ ٙا املتخدٗ ٝواعػ هٚضم صز:ٞٙدرُ ِٟو د دضعخووأ َحلف ٝي و رووو و و سبُد درعهعّ و د د٥سي بّووٕ دروويت وسشووُي ـا ووٕ
ويووادفًم درقاَدنّووٕ ،فكّووف ِشووعةّم د ١ووب بووأى وو سبُد ووو وسشووٍُ َان ووٍُ َ وواٍَ
بكل وسب

دؿّ ٔ!!  ٟونعةا وى نو و ً٠سوّةبل بًو ٍ دضوزدنم دضفـوُحٕٟ ،سوّ وى

درق٠وٕ ب تهعّم ادنع د٥سيو بْ َدرُِٟو د دضعخوأ رّشوت سوبِٕ ،بول يوْ وبقوا وو
ذر ١ ،ى َ ُا ي د درعهعّم د٥سي بْ نلٖ د١سض ِش نا بظكل ُؿُنْ درُِٟو د
دضعخأ فوْ ؼةّق مجلٕ و دضً م نلٖ سوسً صلق ذسِقٕ رعُد اي درقشكبٓ دض ُ
فوْ دضه ةوَٕ ،يو د و وكواٍ كوبري دربو حث فووْ قًوا وـو ِ د ١وو درواَرْ درعو ب
١ك اميّٕ درقلُم دربَسّٕ (وركشْ فّهّهكُ) ،الذ ِبٗ وى" :درعاصل د ١بِكوْ فووْ
دضه ةووٕ عيووٕ ق سبووٕ تهعووّم ادنووع د٥سي و بْ ؼاِووادً َرووّص ؿووا غووريٍ سّظووكل
ٔ -وكالة كنوز ميديا اإلخبارية؛ متوفر على الرابط:
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ؿغ ً ب طوبدً نلوٖ سوُسِ بقوا وى فظولت درعًاِوادد ب رقواَدى نلًّو ب سِقوٕ درشو٠ح
دركّ ّ و َ ."ْٙي و د ووز٘ مم و تبِوواٍ َدطووه و فوووْ دضه ةووٕ١ ،ى نووُأ د ١ووبِكّ
بادنْ "ق سبٕ"( )1السي بّْ ادنع سعةام هلم ال ك نّ د رعخةّق يافًم فوْ درعةشّم.
 ػىدج ئىل ذارَخ ٔشىء اٌرٕظُّاخ اإلرهاتُح ودور اٌىالَاخ ادلرحذج:ِووبٗ دركووثري ووو دحملللوو وى ػووقُا ادنووع نشووكبِ ً َالِوواُِرُ ّ ً فوووْ ه ةعهوو
َد عادا تًاِاٍ رلق ي ومج  ،وبقا مم ِعؼُسٍ دربقض نلٖ ونوٌ يو ص اِو ط ٙفووْ
دسعغل ظبَحن دؿب فوْ درقبدا َسُسِٕ ،ففكبٔ دؾً ا فوْ درقؼب دؿاِث

٘د

نلٖ ِا د ١وبِكّ درو ِو َ واَد فووْ درواِو حلّفو ً طبّقّو ً ؿوا دٟؼو ا درشوُفّّيت
"درك و فب" در و ٓ غووزد وفغ نشووع ىَ ،بوواو دؿظووا دروواِ ببن ِووٕ اَ الولّ ّووٕ ػووُسد
درةع فووْ وفغ نشوع ى نلوٖ ونوٌ غوزَٔ ب سكوٕ ،قلوت درظوب

دضشولم ِظوقب َكأنوٌ

ذديا "رّة تول فووْ غوزَٔ بواس دركو ٗ" ،ركوو دضظوكلٕ فووْ وى يو ٍ درغوزَٔ ك نوت
ؼووت سدِ وٕ درشووْ آٓ الِووٌَ ،بع ُِوول ووو وثبِ و ٘ نووب َحكُ و د صلّيّووٕ ،ظهووت -
حّه دك  -ونً تواف ص وب درظوُّنّٕ نوو دضه ةوَٕ .فو د دؾ ّو ونوٌ ميكوو رةقةقوٕ
درش٠ح وى تًاوَ ،ركو ن س "دؾً ا دضةواض" درويت وَوواتً فعو َٗ َنو ظ درشو٠ط ،
وا تعخُ الس هلا ح سا ِبخث نو ناَ اِاَ ،يك د ظًبد درة نأ بةّ أ حلّف
و بِكو درشو بق وسو ٕ بووو ٟاى .دنةلبووت دضووُدرِو َوػووبذ حلّووف د ١ووص نوواَ درّووُم،
ركووووو ص ووووُسٔ درقبووووث ب ١فكوو و س دراِهّووووٕ غ بووووت فوووووْ دؿشوو و ب د دٟسوووورتدتّيّٕ
د ١بِكّووَٕ ،دروويت واد الس ظًووُس تهعووّم "و نووأ دؾًو ا" فوووْ بوو٠ا دربدفوواِو بةّو أ
د١سانووْ وبووُ ؼووقا درزسووو َٓ "د ١درظووبنْ روووادنع" .فكوو ى ضوو سووبق تووادنّ د
وَػوولعه الس و مووو نلّووٌ درّووُمَ ،سمبو رووو تعُوووف نهووا يو د دؿووا درو ٓ تقو نْ هووٌ
ه ةعه درقببّٕ.
 دػُ اٌرٕظُّاخ اإلرهاتُح تاٌطالذ:درُ ِٟد دضعخأَ ،ت بّةو ً رشّ سوعً درقاَدنّوٕ درةو سٔ فووْ ان ًو ر٦سيو  ،تعشورت
بظق سدد "دراميةبدطّٕ َحةُا د٥نش ى" َيْ بقّأ كول دربقوا نوو ذرو ١ ،ى غ ِعًو
ٔ  -متوفر على الرابط:
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و وٓ فقل تةُم بٌ يُ درُػُ الس ويادفً بأٓ طبِةٕ ،فأٓ و دسٔ وطه مم تةُم بٌ
فووْ انوم د٥سيو

مبووزدنم "النشو نّٕ" .ففووْ الطو س ان ًو ٥سي بًّّو فووْ سوُسِٕ وكووا

ُو و (انووّص) دربلغ و سٓ وى طووبك د بتب ووٕ بووُردسٔ دروواف د ١بِكّووٕ (دربهع و غُى)
وَػوولت  23طه و ً ووو د١سوولخٕ َدر و ص ٙب الس وَر ٚو د٥سي و بّ فوووْ هعؼووف ف دِووب
2018مَ ،فوْ تةبِب رل ُو ذدتٌ ؼوت نهوُدى 23" :طهو ً ذصو ٙب مت الِؼو هل وو بلغ سِو
الس سُسِ " ،وط س درعةبِب الس وى قلُ و د وُصو د وو درعؼو سِذ دؾ بكّوٕ دضهظوُسٔ
نلووٖ دربُدبووٕ دٟركرتَنّووٕ روووو (ب لّف و ) َيووْ طووبكٕ بّ ن و د ػ سِووٕ ن ضّووٕ ةبي و
نُُِّسك ،كظفت ونٌ ص ٠طًب ف دِب 2018م و ت ي ٍ درظبك د دريت تق ول و
دربهع غُى بإِؼ  23طه ً و د١سولخٕ َدرو ص ٙب وو بلغ سِو الس سوُسِ كافقوٕ وَس
بع سِخ  16ف دِب و ق ل درش٠ح (اَن سِت) فوْ اِهٕ سَس دربلغ سِوَٕ ،مشلوت 7،5
طو و درة دٙف َد١رغ مَ ،ن٨ةلت ي ٍ دؿ ُرٕ و بلغ سِ الس ّهو ٘ وضو نْ َ وو يهو ك
نو طو حهٕ ح َِو د و بِكّووٕ الس د١ساى حّووث ِووعم فًّو تةشووّم دؿ ُرووٕ الس ووشو م
َتُرِقً و نلووٖ د٥سي و بّ دضووانُ

ووو درعخ و رف د ١بِكووْ فوووْ سووُسَِٕ ،درافقووٕ

درث نّووٕ ووو ق وول درؼووه ن د درثةّلووٕ (فوووْ دم رذ سووُبُد) مباِهووٕ سووُبُد دربلغ سِووٕ
بك ّٕ  17،3طوَ ،يْ نب سٔ نو ػُدسِخ غوبدا َوو دٙف (وس بوْ وْ  ،)7ك و وى
يه ك تأكّادد بلغ سِٕ بأى درعهعّ د د٥سي بّٕ فوْ سُسِٕ تعلةٖ ك ّ د كبرئ و
د١سلخٕ دضؼهقٕ فوْ اَ وَسَب درظوبوّٕ مبو فًّو بلغ سِو َ ،وى يو ٍ د١سولخٕ تؼواس
بظووكل ب طووب ووو نعوو م بوو سووقُا َدرُِٟوو د دضعخووأ رعؼوول ب بِةووٕٮ وو الس ِووا
د٥سيو و بّ فووووْ سوووُسَِٕ ،يهو و ك دركوووثري وووو ػوووفة د د١سووولخٕ درووويت مت تُسِووواي
رلعهعّ د د٥سي بّٕ َببن ِٕ و بِكّوٕ رشوف دضزِوا وو دروام َرعوا ري دربهوٖ درعخعّوٕ
رلاَ دريت ته يض سّ سوعً َ .نلوٖ صلفّوٕ تلو درؼوفة د دورتحوت دؾ قّوٕ در ض نّوٕ
ملص وَسَب فوْ  26وو ِهو ِب 2018م فوعذ ؼةّوق و بلغ سِو َسَ نّو حوُ تؼواِب
د١سلخٕ الس د٥سي بّ فوْ سُسِٕ ببن ِٕ دٟسعخب سدد د ١بِكّٕ بو نو ْ 2014م
َ 2017م ،قع وووووأً نلوووووٖ تةبِوووووب ػخفووووووْ وناتوووووٌ درؼوووووخفّٕ دربلغ سِوووووٕ (اِلّ نووو و
غ ِع نا ّف )(.)1
ٔ  -متوفر على الرابط:
٘ٔٛ
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 ػٓ اٌذػُ األِرَىٍ ٌإلرهاب :دالئً وئثثاذاخي ِقووا سووبدً اَس درُ ِٟو د دضعخووأ د ١بِكّووٕ كووبوض حببووٕ فوووْ انووم د٥سي و بّ
َتاسِبًم َتزَِوايم مبخعلوف ػوهُحن د١سولخٕ َدً ١وزٔ دضع وُسٔ  -يو د فووْ دؾ نوا
درقشكبٓ ،و نلٖ ػقّا درانم درشّ سْ َد٥ن ٠وْ رلعهعّ و د د٥سي بّوٕ فخواث
َ ٟحبج ادم ال بد ً ِؼا فوْ صا ٕ ويادحن ادن ًّ َ .يْ  ٟتزد تةُم ب ر فووْ
سُسِٕ سغم

حةةٌ دؾّع درقببْ درشوُسٓ َدرةوُٗ دؿلّفوٕ َدرباِفوٕ وو دنعؼو سدد

كبرئ واد الس احب تل درعهعّ د َنلٖ سوسً تهعّم ادنع د٥سي بْ ،در ٓ تشقٖ
َدطه و  -الس د٣ى  -رلخف ظ نلٖ و تبةٖ و فلُروٌَ ،تعق وا محو ِعًم فووْ دضهو طق
دريت ِق ل فًّ ؼ رفً دٟسعقبدؿْ (غري دضظوبَ ) درو ٓ طوكلعٌ نو م 2014م بوزنم
"ق سبٕ" د٥سي َ .يه ك تشبِب د كظفت نو "اسدسٕ اَٗ" بفةوٕ مبّزدنّوٕ َردسٔ
درواف د ١بِكّووٕ رلقو م 2019م ،تظوري الس وى (دربهعو غُى) ِةووُم بواف سَدتووا طووًبِٕ
رقظبٔ آٟحن السي بْ ترتدَح ب  400 َ 200اَٟس ركل السي بْ ممو تقع يم َدطوه و
" ق سؿووٕ قعارووٕ" حلّفووٕ هلوو َ ،ؽ ووط كوو ر رزِوو أ نوواا د٥سي و بّ دضظوو ُر
ب رع ُِووول د ١بِكوووْ علوووُ نً ِوووٕ درقو و م درةو و ام (2019م)َ ،ووووا مت دنعةو و ٘ يوووٟ٘ٞ
د٥سي بّ ممو تزنم َدطه و ونً "وُدد طبِكٕ" هل مبخ سبٕ ادنع ،سغم وى كول
درُو و َ ٙدرعة و سِب د٥نّ ٠ووٕ َدٟسووعخب سدتّٕ تٞكووا انووم درُ ِٟو د دضعخووأ رلعهعووّم
د٥سيو و بْ دروووعكفريٓ َدحعف ظًو و ظوووز٘ وووو السي بّّوووٌ فووووْ سوووُسِٕ َدرقوووبدا رعهفّو و
ك

تً درعآ بِٕ فوْ دضه ةٕ.

رةا دؽ د درُ ِٟد دضعخوأ وو درعهعّ و د د٥سي بّوٕ واَدد رعهفّو ك

تًو فووْ

دضه ةَٕ ،تشعخا ً فوْ كل ك ى حشوا درُظّفوٕ َدضؼولخَٕ ،مبو وةوق يوافً
فوْ الن أ سسم دـبِ ٕ دؾاِأ رل ه ةَٕ .وا و ت ٞصبدً بإنظ ٘ ّلّظّ ت بقٕ هلو
فوووْ مشو طووبا سووُسِٕ َصؼؼووت وسبقووٕ لّو سدد اَٟس فوووْ درقو م درُدحووا رع ُِلووً ،
َيهو ك درقاِووا ووو درُثو ٙق كظووفت ب رووارّل درةو ط دروواَس د ١بِكووْ دضفـووُح فوووْ
تؼهّ درعهعّ د د٥سي بّٕ َان ً َ ،رقل وببري

٘ فوْ كع

(صّ سدد ػقبٕ)

رووُرِبٔ دـ س ّووٕ د ١بِكّووٕ درشو بةٕ (يووّ٠سٓ كلّهعووُى) ووو وى د٥ادسٔ د ١بِكّووٕ
https://www.sana.sy/?cat=aqbzgzilayyhy&paged=655
ٔٛٙ

و ووت بعؼووهّ تهعووّم ادنووع د٥سيوو بْ بًوواحن صلووق درفُؿووٖ فوووْ درظووبا دَ١سووط
ك ةا ٕ رعةشّ ٌ َنًا ثبَدتٌ .ك وى اسدسٕ و بِكّٕ اِأ  -نظوب بقـو ً هًو
ُو و سَسووّ درّووُم د٥صب و سٓ  -تظووري الس ونووٌ ووو دضةووبس "وى ِووزادا نوواا د٥سي و بّ
دضظ ُر ب رع ُِل د ١بِكْ فووْ سوُسِ روّرتدَح بو  65 َ 60ورفو فووْ درقو م دضةبول
ر2019مد"(َ ،)1سغم كل ي د دروانم درقلو

وو درُِٟو د دضعخوأ َاَ غببّوٕ َدرهعو م

دررتكْ َمم ر َ ظّخ د دـلّج ر٦سي  ،ال ٟوى دراَرٕ درشوُسِٕ تٞكوا كول ِوُم
وى ذروو رووو ِثهًوو نووو ُدػوولٕ دؿووب نلووٖ د٥سيوو

َالسووة ط ظووبَن د ادن ّووٌ

َتهعّف ك ل دررتد درشُسٓ و س شٌ.
ك وى يه ك ػُسدً درعة ت ب ١و و س درؼوه نّٕ تفـوذ مم سسو د درُِٟو د دضعخوأ
فوْ تأ

غ و ٘ مح ِوٕ ٥سيو بّْ تهعوّم ادنوع وو ؿوبب د دؾوّع درقببوْ درشوُسٓ

َنبولٕ تةا ٌ فوْ كثري و د١حّ ى رعأ

صبَج آ وو ٥سي بًّّو درواَدنع وو وعول

قعم .ك ونً وطبفت نلٖ نةل وست ادنع و دربوٕ ضهو طق دؾوّع درشوُسٓ فووْ
اِب درزَس  ١ل ق سبعٌ وثه ٘ تُ ًٌ رعخبِب دضاِهٕ و د٥سي َ ،ووا وظًوبد درؼوُس
دضلعة ٕ فوْ ت سِخ  3اِش

2017م وستو  ًٟناِوأ رعهعوّم ادنوع تعخوبك عبِوٕ ت وٕ

و دربوٕ ب ػو ٍ هو طق دؾوّع درشوُسٓ فووْ سِوف اِوب دروزَس َؼوت الطوبدحن تو م وو
درُ ِٟو د دضعخووأَ ،ك نووت دؿكُ ووٕ درشووُسِٕ وووا دتً ووت درُ ِٟو د دضعخووأ ووبدسدً
َتكبدسدً بعةاِم درانم رعهعّم ادنع َتزَِواٍ ب ١سولخٕ َدضقوادد درلُ شوعّٕ حمل سبوٕ
دؾّع درشُسٓ .
ك وى َث ٙق ناِأ وثبت تق َى َدطه و
(غلُب و سِشووريغ) دركهووآ فوووْ

لوو

تهعّم ادنع د٥سي بْ ،الذ وكا ُو
وو سض 2018م وى دؾهووبد دِ٥بدنووْ و سووم

سلّ نْ (و ٙا فّلق درةاض فوْ دؿبض درثُسٓ) و ا درشّ سّ فوْ الِبدى بأارٕ تثبوت
َ ُا تق َى ب درُ ِٟد دضعخأ َتهعّم ادنع د٥سي بَْ ،نةلت َك رٕ ونب ٘ (ف سض)
نو شعظ س سّٙص فلص درظُسٗ دِ٥بدنْ رلظَٞى دراَرّٕ (حش و ري نبا درلوًّ ى)
وُرٌ :نها كهت فوْ َردسٔ دـ س ّٕ ،درعةّت

دؾهبد سلّ نْ َون و نْ َثو ٙق

ٔ  -متوفر على الرابط:
http://thawra.sy/_print_veiw.asp?FileName=83776498720180307004154
ٔٛٚ
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َو رْ النً ػفقٕ وُِٕ فوْ ُد ًٕ درغب َد ١م دضعخأٞ ،كادً وى سلّ نْ ان ٍ
٥صب س َرِب دـ س ّٕ (ق ا ُدا ظبِف) بقام ال بد٘ ق اث د
حُ دضه ةٕ الس

درُ ِٟد دضعخوأ

نا دضف َؿو د درهَُِوَٕ ،ركوو الذد انوت دؿ وٕ ،ميكهوٌ َؿو

تل درُث ٙق نلٖ در َرٕ.
تظووري درعةو سِب الس وى درُثو ٙق دضةا ووٕ تعـو و قلُ و د اوّةووٕ نووو دضُوو دؾغبدفوووْ
َدرُووت َدرعف ػوّل دراوّةوٕ رلعقو َى د ١بِكوْ و تهعوّم ادنوع د٥سيو بْ ،ف وث،ً٠
نها ك نت اِهوٕ دضُػول درقبدوّوٕ  ٟتوزد ؼوت سوّ بٔ ادنوع ،تٞكوا درعةو سِب
يبووُط ط و ٙبٔ و بِكّووٕ ووو طووبدر (الِووٌ  )330فوووْ

و س دضُػوول ،حّووث صووبج هً و

هبدٟد و بِكُّى َمت تفبِوغ دضقوادد درقشوكبَِٕ ،فووْ ػو رٕ كبو س درظخؼوّ د
فوْ دض س ؼاث دؾهبدٟد د ١بِكُّى و

عزن وْ ادنوع فووْ دضُػول ضوأ ثو٠ث

س ن د َ  23اوّةٕ ثم سكبُد در ٙبٔ َغ اسَد ،ك وَؿذ نبا درلًّ ى وى درُ ِٟد
دضعخأ َفبد رادنع وسلخٕ َ قادد وع ج الرًّ (.)1
 اػررافاخ أِرَىُح تذورها يف ذأضُص داػش:ميكو وى نب يهو و وفؼوخت نهوٌ َرِوبٔ دـ س ّوٕ د ١بِكّوٕ درشو بةٕ (يوّ٠سٓ
كلّهعووُى) فوووْ وغش و ص 2014م بةُهل و " :دتفةه و و د٥صووُدى دضشوول

نلووٖ النوو٠ى

ادنع"َ .وا في٬بد كلّهعُى فوْ كع بً س رف در كب (صّ سدد ػقبٕ) ف أٔ وو
در بدر درثةّلَ ،ذر نها دنرتفت بأى د٥ادسٔ د ١بِكّٕ و ت بعأسوّص و ِشو ٖ
تهعووّم دراَرووٕ د٥سوو ّٕ ٠فوووْ درقووبدا َدرظ و م دضُسووُم بوووادنعَ ،ذر و بًوواحن تةشووّم
ه ةووٕ درظووبا دَ١سووط ،ـووّفٕ فوووْ و كبدتً ؿ و و دركعوو " :اصله و دؿووب
درقبدوّٕ َدرلّبّٕ َدرشُسِٕ َكل طْ٘ ك ى نلوٖ و ِوبدم َ ّوادً وادًَ ،فيوأًٔ و وت
ثُسٔ  6 /30فوْ ؼب َكل طْ٘ تغري ص 72 ٠س نَٕ ،مت دٟتف ا نلٖ الن٠ى دراَرٕ
د٥سووِ ّٕ ٠ووُم َ ،2013 /7 /5كهو نهععووب د٥نوو٠ى ركووْ نقوورتحن مووو َوَسَبو بً و
فُسدً"(.)2
ٔ  -متوفر على الرابط:
ٕ  -متوفر على الرابط:
ٔٛٛ

http://www.almshhadalyemeni.net/72044/
http://defense-arab.com/vb/threads/81580/

َت بقوووت كلّهعوووُى" :كهوووت ووووا رسد  112اَروووٕ فووووْ درقوو ي وووو و ووول طوووبح درُؿو و
ؼوبَ ،مت دٟتفو ا و بقوض د١ػواو ٘ بو ٟنرتدحن ب راَروٕ د٥سوّٕ ٠

د ١بِكْ و

ح الن٠نً فُسدً ،ؼب يْ ولا درق ي درقببْ َد٥س َ ْ ٠و ص ٠سّ بته نلًّ
و ص ٠د٥صُدى نو طبِق و ِشو ٖ دراَروٕ د٥سوَ ّٕ ٠تةشوّ ً  ،كو ى بقوا ذرو
درعُ ٌ راَ دـلّج َ ،ك نت وَ اَرٕ ًّأٔ يْ دركُِت نوو طبِوق ونُدنهو يهو ك
و د٥صُدى ،ف رشقُإِ ثم د ٥سدد َدربخبِو َن ىَ ،بقا ذر ِق ا تةشوّم دضه ةوٕ
درقببّٕ ب رك ل مب تظ لٌ بةّٕ دراَ درقببّٕ َاَ دضغب درقببَْ ،تؼبذ درشّ بٔ
ره و ب رك وول ص ػووٕ نلووٖ ه و ب درووهفط َدضه ف و دربخبِووَٕ ،الذد ك و ى يه و ك بقووض
دٟصووع٠حن بّووهًم ف رُؿ و ِووعغري"( .)1ذر و الذدً و ك نووت تبِووا وى تؼوول الرّووٌ درُ ِٟو د
دضعخأ َفق

ونلهعٌ كلّهعُى.

 دروش وػرب:و و د٣ى ،يوول نووبفعم ضو ذد تشووع ب َسو ٙل د٥نوو٠م درغببّووٕ فوووْ ػ يوول درفعو  ٙدروويت
ِبتكبًوو د٥سيوو بُّى دروو ِو ِوووعم تؼوووُِبيم بقوو درؼوووخ فٕ درغببّوووٕ كوووو " شووولخ
قعار

و و ل دؿبِٕ"َ ،الرة ٘ دروعًم نلوٖ دؿكُ و د َٟسوّ درشوُسِٕ ؼاِوادً،

َيل نبفعم ض ذد ِعق س درؼبد َدرقُِل درغببْ
د٥سي و بّ

دورتد دؿكُ ٕ درشُسِٕ و طبا

ووو وٓ ه ةووٕ ُِ وواَى فًّ و َدسووعق أ درشووّ بٔ نلًّ و  ،و ٟوووق ره و وى

نعش ٘  -ك غرينو وو دربظوب وَ دركعو

َدرؼوخفّ فووْ كول كو ى وو يو د

درق ي  -رهخؼل نلٖ ُد اوّق ِفؼذ نوو دؿةّةوٕ دؾلّوٕ درويت ِبخوث نهًو كول
عبؼب َتُ٬دا ضقبفعً  !..رهةف يه نها ةع ف د و سوٓ رك تبٕ و بِكّٕ و رت فٌّ
وى" :د١ر ٕ فوْ سوُسِ ووا تكوُى د١كثوب دسوعغ ًٟ٠ان ّٙو ً نو َسو ٙل د٥نو٠م نلوٖ
اٗ درع سِخ ،حّث وُنفةت نظبدد دضِ٠

و دراَٟسدد و وبل دؿكُ د درغببّٕ

َحلف ًٙو د٥ولّ ووّ درو ِو ِوواِبَى و ًوزٔ النّ ٠ووٕ تةلوا حةّةووٕ درُوو  ٙنلووٖ د١سض
َتوووعًم دؿكُ وووٕ درشوووُسِٕ بو و رُوُحن َسد٘ كووول و و هوووبَٓ ،ؼوووبض نلوووٖ تووواصل
نشووكبٓ غببووْ وكثووب ووؤُ ؿوواي "ُ ،ؿووخٕ وى يو ٍ درُسو ٙل تقع ووا نلووٖ ؼو اس
ٔ  -متوفر على الرابط:

https://www.youm7.com/story/2015/1/31
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ان  ّٕٙرل قلُ و د ب توت كظوُفٕ رلي ّو ف وو ِشو ُى" :وػوخ

دـوُذ دربّـو ٘ -

عشووا و كظووفعٌ درقاِووا ووو دؾً و د دضشووعةلٕ  -ونًووم هع ووٕ متُهل و حكُ ع و
درُ ِٟو د دضعخووأ َببِ نّ و َ ،يووْ تق وول هب و الس هووا فوووْ ه و طق دنعظ و س تهعووّم
درة نأ د٥سي بْ ،ك طو سك بقوض ونـو  ًٙفووْ ون و َحظوّٕ ؼوُسٔ ب رفّواُِ
َيْ حةّةٕ ػ يلعً َس ٙل د٥ن٠م درغببّٕ"(.)1
ر ر ِ ،هبغْ نلّه وى نقْ ّادً وى

واا به و كو طب سوببً د١س سوْ وط و

درغب َنلٖ سوسوٌ درُِٟو د دضعخوأ درويت ردروت تًواا بعُ ّوٌ ؿوببٕ نشوكبِٕ فووْ
كوول تةووام وةةووٌ دؾووّع درقببووْ َدرشووُسٓ َحلفو  ٍٝفوووْ درةـو ٘ نلووٖ د٥سيو  ،وَ
تشعهفب دضهع ٕ د١ممّٕ رلخؼُ نلوٖ ووبدس تشوعفّا هوٌ فووْ انوم السي بًّّو عشولخٕ
بةووبدس اَرووْ تشعظووبٌِ ب رُنّووا ضووو ِ ٟؼووُد رؼ و ح و تشووقٖ الرّووٌ ،وَ الرة و ٘ درووعًم
زدف و ً ركوول ووو ِق و سض ؼبكً و َتُ ًً و َ ،كوول ذر و
د٥سي

َتةاِم درانم رٌ١ ،ى د٥سي

ووو و وول الن وووٕ ق سبووٕ

 -فوْ د١س ض ِ -ةُم عببً ب رُك روٕ نلوٖ

دراَ َدرظقُ ؿ ن ً هلّ هعً نلٖ دراَ َثبَدتً َ ةاسدتً .
و يه  ،ميكهه قبفٕ در بّقٕ درُحظّٕ د ١بِكّٕ درويت تعكظوف و كول تةوام
َدنعؼو س رليووّع درقببووْ درشووُسٓ ،رو ر تشووقٖ َدطووه و رظووبنهٕ وٓ َ ووُا هلو نلووٖ
د١سدؿووْ درشووُسِٕ ،ال وو ب رعوواصل ووو بوو
ادنع ،وَ و ص٠

درُ ووُا درقشووكبٓ بووزنم درةـوو ٘ نلووٖ

هع تً دراَرّٕ ؿ ِٕ دضانّ  -حشا رن ًو َ ،ذرو بًواحن

الط رٕ و ا د١ر ٕ َدضق ن ٔ د٥نش نّٕ بقا فظلً فوْ السة ط دراَروٕ .فوإذد ك نوت سوُسِٕ
وا وـت نلٖ ادنوع فل و ذد تؼوب ٬درُِٟو د دضعخوأ نلوٖ ق سبوٕ طوُدح دهلوُد٘ وو
ص ٠طلا َردسٔ اف نً رِو أً فووْ درع ُِول روانم فؼو ٙل تشو ًّ َدطوه و " ق سؿوٕ
قعارٕ" كيز٘ مم تش ٌّ "دسرتدتّيّٕ و بِك هلزميٕ ادنع" ،بّه و يوْ فووْ َدوو
د ١ب فؼ ٙل السي بّٕ تة تل دراَرٕ درشُسِٕ.

ٔ  -متوفر على الرابط:
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حسب اهلل والحرب السعىدٌح على الٍمه

د .طالل ىحيود عذسًسٍ
أطدددددذاذ علدددددو االجذهددددداع ،عهٌدددددد طددددداةم
للهعهددد العددالٍ للدددكذىزاٍ فددٍ الجانعددح
اللتًايٌح -ةٌسوخ

ِمذِح:
"عاصا ٞاحلشَ" ،هم ٓ٘ املضٌ ٟاهذ ٜأ وقتٕ املٌول ٞاهعزب ٞٚاهضع٘و ٞٙعو ٟاحلزب
اهيت بدأ ٔا عو ٟاه ٌّٚفيً 26 ٛارظ ٗ .َ2115باهِضب ٞهوٌقرا اهييت يدًٔا اخلطياب
اهضع٘و ٜاهزمس ٛهلذٖ احلزب ،فقد كاْ عو ٟرأصٔا اهقةا ١عو ٟاهِا٘ ا ٙزاُ ٛفيٛ
اه يي ٗ ،ٌّٚه ييم ً ييّ ل ييالي اهقة ييا ١عو يي ٟحزك يي ٞأُص ييار اهلل اه يييت اعتق ٔ ييا املٌول ييٞ
"ًٚوٚغييٚا ٙزاُٚيي ."ٞح ٚي كييزر اهضييع٘و ٞٙف يي ٛأكثييز ًييّ صييز ٙرمسيي ٛملض يؤٗهٔٚا
بأُٔييا  ً -ي حواأ٢ييا ًييّ وٗي اخلوييٚمل  -هييّ ٙتضيياذل٘ا ً ي ًييا ٗصيياتٕ ب يي" :اص ييتٚال١
ًٚوٚغٚا ًدعً٘ٙ ًّ ٞزاْ عو ٟوٗه ٞق عو ٟحدٗوٓا"ٗ ،أْ" :وٗي اخلوٚمل زٙد ٗ ي
حييد هوتييدلى ا ٙزاُيي ٛف يي ٛاهغييؤْٗ اهعزبٚييٗ ،ٞأْ ٓييذٖ اهييدٗي ًصييٌٌ ٞعوييً٘ ٟابٔييٞ
ٌ٘حا ٙزاْ اهت٘صع ٞٚفي ٛاهغزق ارٗص "(.)1
فوْ سوبّل و تشو ٌّ درشوقُإِ "َؿو حوا رلعواصل دِ٥بدنوْ" ،فةوا سوقت الس حظوا
وك ناا ممكو و دراَ دؿلّفٕ َدرؼاِةٕ هل (درقببّوٕ َد٥سو )ّٕ ٠رل ظو سكٕ
فوْ ي ٍ دؿب  ،حّث ؿ ت ن ػفٕ دؿزم الس

نوا دض لكوٕ اَ فلوص درعقو َى

دـلّيْ (ب سعثه ٘ ن و ى) ،ب ٥ؿو فٕ الس ؼوب َد١ساى َدضغوب َدرشوُادى َدرشوهغ
َ رّزِ (دريت دنشخبت ٞصبدً و درعخ رف)َ ،ذر بًاحن تؼُِب د ١ب َكأى يه ك

ٔ -فرانا ارنر" ،أزمة اليمن :لما ا شنت دول الخليج حرباً على الحوثيين؟!"،موقع
الرابط:

سيٕٓٔٙ/٘/ٖ ،م؛ متوفر على

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/05/150503_yemen_war_crisis
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المج الولّ ْ ؿا نفُذ الِبدى ٟ ،وى

تظو بظأنٌ دؿب نلٖ درّ و ِقا فوْ حةّةٕ

د ١ب تاص ً٠س فبدً فوْ وـّٕ ميهّٕ ادصلّٕ.
ب رهشبٕ الس د٥ن٠ن د َدرُنوُا درويت و قعًو دض لكوٕ َدؿظوا درو ٓ مجقعوٌ رلخوب
نلووٖ درووّ و ،كو ى ووو دضعُوو وى تهعًووْ ووو يو ٍ دؿووب َِووعم درةـو ٘ نلووٖ حبكووٕ
ونؼو س دهلل صوو ٠وسو بّ ولّلووٕ .ركووو فوووْ َدوو دؿو  ،ي ػووب دربِ و ح مب و دطووعًعٌ
در

ُح د َدرعُوق د درشقُإِ; ف ؿ بد دض لكٕ بقا مُ طًب و ن ػوفٕ دؿوزم

الس دٟنعة و الس و وطلةووت نلّووٌ ش و ٖ "ن لّووٕ الن و أ د ١وول" دبعوواد٘ ٪ووو  21وببِوول
2015مَ ،ذر بًاحن د٥و ٘ بأى "دؿزم" وا حةق ويادفٌَ ،وى دضبحلوٕ دؾاِوأ يوْ
بحلٕ الن أ د ١ل رلظقا درّ

!

ركووو بقووا ووبَس ثوو٠ث سووهُدد ،يو يووْ دؿووب  ٟتووزد

شووع بٔ الس درُوووت درووبديو

(2018م) َٟ ،تزد دض لكٕ تباا طق سدد دؿشم َت ِبدد دٟنكش س نفشً و اَى
وى ؼةق وٓ تةام فوْ دضّادى َ ،و اَى وى توع كو وو درةـو ٘ نلوٖ حبكوٕ ونؼو س
دهلل ،وَ حعٖ تً ّع ي ٍ دؿبكٕ وَ الؿق فً .
مثٕ وسب

كثرئ هل ٍ دؿب درشوقُإِ نلوٖ دروّ و ،بقـوً ِقوُا الس درعبوا درو ٓ

حؼوول فوووْ ووُدرِو درةووُٗ نلووٖ دضشووعُٗ درووادصلْ (درووّ

) َوفةووا درشووقُإِ نفُذي و

درعوو سىْ فوووْ درووّ وَ ،ذروو بقووا تةووام حبكووٕ ونؼوو س دهلل فوووْ وكثووب ووو اِهووٕ
َق فعووَٕ ،تبد و نبووا سبووٌ هؼووُس ي و آ در و ٓ وسسوول الس و و أ دروواَ دـلّيّووٕ
ِه طايم درُوُحن الس

نا درظقا درّ

ؿ ِعٌَ ،تةاِم دضشو نأ درفُسِوٕ بك فوٕ

درُس ٙل َدرعادبري در٠ر ٕ مب فوْ ذر درعاصل درقشكبٓ.
دربقض د٣صب و تل د١سب

ِقُا الس طبّقٕ درؼبد درو ٓ دنوار نلوٖ درشول ٕ فووْ

درشقُإِ ب َرْ درقًوا ق وا بوو نو ِف ََروْ َروْ درقًوا ق وا بوو سول ىَ ،درو ٓ
حشووم ٟحةو ً ضؼوولخٕ د١صووري درو ٓ ِةووام نفشووٌ فوووْ ػووُسٔ دؿو كم درةووُٓ َدضشووّ ب
َدرة و اس نلووٖ مح ِووٕ دض لكووٕ َدرعق وول عووزم و

ووو و و َ دٟنعوواد٘ نلًّ و َ ،هل و د

ِع ش غّ س دؿل درقشكبٓ َتا ري ؤُ دؿوُثّ ِ َٟ ،بِوا وى تبواَ نلّوٌ و و سدد

ٕٜٔ

درـقف وَ دررتد

ب رعف َض

ونؼ س دهلل وَ َوف دؿب َ ،ذر ب ربغم و المجو

دركثريِو نلٖ درفظل درُدؿذ فوْ ؼةّق ي ٍ دؿب وٍٓ و ويادفً (.)1
بؼووفٕ ن ووِٕ ،بوواَ وى درشووقُإِ ك نووت تقووّع ي شو ً فقلّو ً نهووا سب ووت ويووادحن
دؿب نلٖ درّ و ب رةـ ٘ نلٖ نفُذ الِبدى ،ك و ك نوت تظوقب بو رةلق دضعقو ظم وو
فظل سي ن تً نلٖ درعغّري رؼ ؿً فوْ سُسِٕ َدرقوبدا َربهو ى ،ص ػوٕ َوى الِوبدى ووا
رقبت اَسدً سّٙشّ ً

حلف ( ًٙحز دهلل نلٖ دضشعُٗ د٥ولّ َْ ،سَسّ نلٖ دضشعُٗ

دراَرْ) فوْ الفظو تلو دربي نو د درشوقُإَِ ،فووْ درةـو ٘ نلوٖ ظوبَ ادنوع فووْ
ي ٍ دراَ درث٠ث.
ك ف و ت سّ سٕ دربّٙص د ١بِكوْ درشو بق (بو سدك وَب و ) درةلوق درشوقُآ وو
الِووبدىَ ،ذر و نهووا تبهووٖ درووبّٙص وَب و دسوورتدتّيّٕ درعف و َض ؿوول ور ووٕ در ن و ج
درهَُٓ دِ٥بدنْ ،فووْ حو ك نوت دض لكوٕ تعُوو حببو ً و بِكّوٕ رلةـو ٘ نلوٖ يو د
در ن ج متًّادً ٥سة ط نعو م دؾ ًُسِوٕ د٥سوَ .ّٕ ٠ووا تقوزر ذرو درةلوق درشوقُآ
بقووا تُوّوو دٟتفوو ا درهووَُٓ بوو الِووبدى َدرغووب فوووْ هعؼووف نوو م 2015مَ ،بوو اسد
درشووقُإِ بووإن٠ى سفـووً دٟتفو ا١ ،نووٌ كو ى ِقو ب رهشووبٕ هل و دنرتدفو ً ووو وطووبدحن
دٟتف ا بهفُذ الِبدى ،حّوث سوّٞآ الس سفو دؿؼو س دضو رْ َدرعيو سٓ نهًو َ ،الطو٠ا
ِوواي فوووْ دضه ةووٕ .ك و ك نووت درشووقُإِ تووبٗ وى دٟتفو ا ِقو وى درُِٟو د دضعخووأ
بؼاا تغّري دسرتدتّيّٕ درعخ رف درع سىّٕ قً  ،ص ػًٕ َوى درعؼوبو د د ١ريكّوٕ
سبق وى ؼاثت نو نةل وَرُِعً دٟسرتدتّيّٕ الس دحملّط دهلو ا ٜضُد ًوٕ درؼو  ،و
وث و س ولووق دض لكووٕ ووو ي و د درعبووا دحملع وول در و ٓ سووّٞآ الس تغووّري ووُدرِو درةووُٗ
د٥ولّ ّوووٕ ضؼووولخٕ الِوووبدىَ .ووووا دنوووزنج درشوووقُاُِى بظوووكل َدؿوووذ وووو درشّ سوووٕ
د ١ريكّووٕ ،صُفو ً ووو َػووُ درُِٟو د دضعخووأ فوووْ نً ِووٕ دض و حن الس ؼو ؿٕ َالس
درعق ل

الِبدى ب نعب سيو حلّوف و ريكو د١س سوْ فووْ دضه ةوٕ ،حّوث نبٯوبد نوو

ذر ػخّفٕ (دربِ ض) درشقُإِ فوْ ةو غوري ُوو َسا فّوٌ" :الى ف َؿو د هّوف

ٔ -زلمد أ٘ند " ،راع األجنحة في السعودية" ،موقع قناة ٕٓٔ٘/ٕٔ/ٕٔ ،RT Newsم؛ متوفر على الرابط:
https://arabic.rt.com/news/803666
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()1

رّشت سُٗ ةا ٕ رفؼل اِا و درعة س ب درُ ِٟد دضعخأ َالِبدى".

فووْ َدوو دؿو  ،ك نووت دؿوب نلووٖ دروّ و وووا دنوارقت وبوول وطوًب ولّلووٕ وو تُوّو
دٟتف ا درهَُٓ دِ٥بدنْ

درغب ،

دنع ٍ بقض دحمللل ق َروٕ سوقُإِ رلعظوُِع

نلٖ دٟتف ا ،و َ ق َرٕ رقبولعوٌ وو صو ٠تشولّط درـوُ٘ نلوٖ درعواصل دِ٥بدنوْ فووْ
درّ و ،ص ػوًٕ َوى درشوقُإِ ووا دنعو د وى تلو دؿوب تًواحن "رلةـو ٘ نلوٖ درهفوُذ
دِ٥بدنووْ فوووْ درووّ و در و ٓ ِعًوواا دض لكووٕ َدؿووب

درظووبِف "٧ َ .ث ٬ووٕ ووو ِقعةووا وى

تظكّل درعخ رف درقببْ َدؿب نلٖ درّ و ك ى فوْ الطو س ق َروٕ روو" :درعف نول و
درشّ سووٕ د ١ريكّووٕ دؾاِووأ دروويت وووبسد دٟنكف و ٘ نووو دضه ةووٕ ،بووأى ِةووام ي و د
درعخ رف نفشٌ وؤُ وو اسٔ نلوٖ سوا درفوبدغ درو ٓ سوّخلفٌ دٟنكفو ٘ د ١ريكوْ ،وو
ص ٠متك اَ دضه ةٕ َوُديو دمع قّوٕ وو توُفري علوٕ دؿ ِوٕ ضؼو ؿً  ،الس
نوووا ؽلوووّؽ بقوووض درةوووُٗ دحمللّوووٕ وووو وَيوو م دضبديهوووٕ نلوووٖ درعووواصل درقشوووكبٓ
د ١ريكْ دضب طب"(.)2
بؼووفٕٮ ن ووٕ ،ي تكووو دؿووب نلووٖ درووّ و و ووبدً ن اِ و ً وَ أرُف و ً ب رهشووبٕ رلشّ سووٕ
درشقُإِ د٥ولّ ّٕ درعةلّإِ ،الذ ثلوت دنة٠بو ً نلوٖ تلو درشّ سوٕ درويت ط ضو حبػوت
نلٖ نام دٟنوبدط وَ درعواصل دضب طوب فووْ درؼوبدن د وَ دؿوبَ فووْ دضه ةوٕ َبو
اَهل  ،حّث ك نت درشقُإِ ؼبؾ نلٖ تةاِم ػُسٔ الن ّٕ ٠نوو نفشوً بأنًو بلوا
"دؿووووب

درظووووبِف " َ "ػووو حبٕ دِ١ووو آ دربّـووو ٘" َ "بلووووا دـووووري"َ ،غرييوو و ووووو

دضؼ و لخ د دروويت ك نووت تشووقٖ ووو ص٠هل و الس تأكّووا ب قّعً و د٥سوو ّٕ ٠فووُا
درؼبدن د َدـ٠ف دَ .هل د درشبا و هُى درشقُإِ َوّ ادتًو نهوا طوو ٬د ١و
درق م ؿز دهلل  -فوْ وكثب وو ه سوبٕ  -ييُ و ً نهّفو ً نلوٖ درشوقُإِ َسّ سو تً
ػ ٍ درّ و،

وفةاي درةؤُ دره ن وٕ دضعواثبٔ مبةُروٕ " :ب قّعًو د٥سوَ ،"ّٕ ٠درويت

ط ضوو دسووعخا عً رع بِووب سّ سوو تً فوووْ دضه ةووٕ طووُد نةووُا ووو درووز وَ ،سووقت
ٔ -جريدة السفير اللبنانية (نقالً عن :نيويورك تاميز وبروكينغز)ٕٖٓٔ/ٔٔ/ٕٚ ،م؛ متوفر على الرابط:

http://assafir.com/

ٕ" -ما ا حققت عا فة الحزم"؟!"( عماد مفرح مصطفى) ،موقع مركز اجلزيرة للدراساتٕٓٔ٘/ٗ/ٕٗ ،م؛ متوفر على
الرابط:
ٜٗٔ

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/4/24

مبُ بً رهّل دضاِذ َد٥طبد٘ فوْ درق ي د٥س ،ْ ٠وَ ؿو ى درؼو ت نوو سّ سو تً
دضُدرّٕ رلغب .
 أبعاو ً٘ ف حشب اهلل ًّ اهعدٗاْ اهضع٘و ٜعو ٟاه:ٌّٚبؼفٕ با ،ّٕٙميكو وى نفشب ه لةو د ُووف حوز دهلل دهليوُ ْ نلوٖ درشوقُإِ
َحببً نلٖ درّ و و ص ٠دضشعُِ د درث٠ثٕ د٣تّٕ:
دضشعُٗ د : َ١علُ ّٕ درظقا درّ

در ٓ ِعقبض رلقاَدى.

دضشعُٗ درث نُْ :وو حوز دهلل فووْ دحملوُس د٥ولّ وْ (قوُس دضة َ وٕ) درو ٓ ِعؼواٗ
رلشقُإِ َرشّ س تً َسي ن تً فوْ سُسِٕ َدرقبدا َربه ى.
دضشعُٗ درث رث :دضُوف درشقُآ درشليب و حز دهلل َدرعخبِض دضب طب نلٌّ َانم
صؼُ ٌ فوْ ربه ىََ ،ؿقٌ نلٖ ٟٙخٕ د٥سي

دـلّيّٕ.

دنفووبا حووز دهلل ووو ب و درةووُٗ َد١حووزد درقببّووٕ مبُوفووٌ درؼووبِذ َدرةووُٓ بإادنووٕ
درقوواَدى درشووقُآ نلووٖ درووّ و َفـووذ رِووف

سدتووٌَِ .عيلووٖ ذر و دضُوووف ووو صوو٠

ص ٨ا و ّهٌ درق م (درشّا حشو نؼوب دهلل) درويت وكوا فًّو ُدووف د٥ادنوٕ درؼوبوٕ
َدرةُِووٕ رلقوواَدىَ ،د٥طو أ بؼو ُا درظووقا درووّ

َواستووٌ نلووٖ الفظو ويووادحن يو ٍ

دؿب  ،ن يّ بعؼاٌِ رلبا نلٖ دض سدد دريت ونلهعً درشقُإِ رظو دؿوب  .عّوث
ك نت ي ٍ دـ ا َدضُدوف دريت وطلةًو درشوّا حشوو نؼوب دهلل فووْ ه سوب د نوأ
فوْ ربه ى مبث بٕ ق ك ٕ نلهّٕ َالادنٕ َدؿخٕ رلشّ سٕ درشقُإِ َسي ن تًو د٥ولّ ّوٕ
َدراَرّٕ رّص ػ ٍ درّ و فخشواَ ،المنو ػو ٍ دضه ةوٕ كلوً مبو فًّو سوُسِٕ َربهو ى
َدرقبدا َفلش

.

رةووا سكووز درشووّا حشووو نؼووب دهلل  -بإسووً

 -نلووٖ وـووّٕ درووّ و فوووْ ه سووب د

َص ب و د نووأَ ،رقوول ووو وببري و و ؼوواث بووٌ فوووْ ه سووبع مج و يريِع ي و ع
حعّعو  -فوووْ حّهوٌ  -ب يع و م َدسو

ووو وبوول درقاِوا ووو َكو ٟد د١نبو ٘ َدرؼووخف

درقببّووٕ َدرق ضّووَٕ .ك نووت وَس تلك و دضه سووبع فوووْ ًب و ى دٟحعف و ب و كبٗ
دضة َ ٕ َدرعخبِب فووْ  27و سض 2017مَ ،د١صوبٗ فووْ ًب و ى درعـو و و دروّ و
فوْ  17وببِل 2015مَ .وا دسعهان  -بظكلٍ سّٙشوْ  -فووْ ة رهو درعخلّلوْ يو د الس
٘ فوْ ص ب ْ٧درشّا حشوو نؼوب دهلل فووْ يو ت دضه سوبع َ ،ذرو حمل َروٕ فًوم
ٜ٘ٔ
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َؼلّوول َتفشووري طبّقووٕ َوبقوو ا ُوووف حووز دهلل ووو دؿووب درشووقُإِ نلووٖ درووّ و
َ سدتً َ ،ك د ُوفٌ و درشقُإِ َسّ س تً فوْ دضه ةٕ بؼفٕ ن ٕ.
 – 1أتؼاد ِرؼٍمح تاٌرد ػًٍ ِربراخ احلرب:
وا ت دض لكٕ درشقُإِ رع ِب حببً نلوٖ دروّ و ف ُنوٕ وو دؿيوج َد١سوب ،
هً

يُ ادصلْ ِعؼل بُدو ػقُا حبكٕ ونؼ س دهلل َتغّٰب ُدرِو درةُٗ فووْ غوري

ؼوولخٕ حلّووف درشووقُإِ درووبّٙص نبووا سبووٌ هؼووُس ي و آَ ،ؼووت نهووُدى :دٟنعؼ و س
رلظبنّٕ َالن اتً  َ .هً و يوُ الولّ وْ ،وو صو ٠دررتكوز نلوٖ ح٨يوٕ َ وُا تًاِوا
الِبدنْ رلّ و َمتاا رهفُذ الِبدى الس ه ةٕ دـلّج ،ن يّ وِـ ً بليوُ٘ درشوقُإِ فووْ
تؼبو د َ ُدوف سّ سّٕ َنشكبِٕ ناِأ الس دنعب س
تًاِا رلخب

هوبٓ فووْ دروّ و مبث بوٕ

درظبِف َ ،دضةؼُا و ذرو  -بو ر ب  -يوُ د٥وو ٘ بوأى يهو ك مثوٕ

تًاِووادً ركوول دضشوول

فوووْ درقو ي درو ِو ِووأتُى رزِو سٔ يو ِو دؿووب

دضةاسو  .ثووم

َ اد درشقُإِ  -وصريدً  -فوْ شأرٕ نبَبٕ درّ و ص بو ً  ٙ٠و ً رلعخوبِض ؿوا و
تش ٌّ دضظبَ دِ٥بدنوْ "درف سسوْ" درو ٓ تهفو ٍ حبكوٕ "ونؼو س دهلل" .وٓ الى دـ و
درشقُآ ِبِا وى ِ س دؿوب  -المجو  - ًٟب رواف نوو درقوب َ ،يو د بو ر ب ِعيو َر
دض س درادصلْ در ٓ تبهعٌ درشوقُإِ رظوو دؿوب َدضع ثول بإنو أ درظوبنّٕ ،ك و و
ِ ٨كِّب ب ؿب دريت طه ً٬دربّٙص درقبدوْ دضخلُ ػادم حش ؿوا الِوبدى ،و سدً -
آن دك  -حببٌ بأنً " :اف ن ً نو دؾبًٕ درظبوّٕ رلقب ".
فوْ ي د دضة مِ ،با درشوّا نؼوب دهلل بةشؤُ نلوٖ تلو دٟانو ٘دد َدضو سدد َدؿيوج
دريت تليأ الرًّ درشقُإِ رع ِوب يو ٍ دؿوب  ،فّفهوا بقـوً َِهو وع بقـوً د٣صوب،
َذر نلٖ درهخُ د٣تْ:
(أ) ًضأه ٞعاو ٝاهغزع:ٞٚ
دنع درشّا نؼب دهلل وى دؿوب ٥نو أ "دروبّٙص درظوبنْ" نبوا سبوٌ هؼوُس يو آ
تقووا حي و ًٕ َديّووٕ َغووري ػووخّخٕ ،فًووْ ك بووٕ ووو د١ك ذِووا رع ِووب طووو دؿووب ;
ف ضشأرٕ ون ق و ذر َتعي َر شوأرٕ دروبّٙص يو آ .الذ ِوب درشوّا نؼوب دهلل رِوف
ذر دٟان ٘ بةُرٌ١" :نًم الذد ك نُد فقِ ً٠بِاَى نُأ ي د دروبّٙص ،فوإى د ١وب ِبواو
ب رقةُب د َب رـغُط درشّ سّٕ َدرـوغُط دض رّوٕ َدرـوغُط دٟوعؼو إَِِ ،شوعانُى
ٜٔٙ

دره ض الس دؿُدسددَِ ،شعفّاَى و كل درؼادو د َدرقادَدد دضُ ُأ فوْ درق ي،
َفوْ آصب دض حن ِليَٞى الس يو د دـّو س .و يوُ سوب يو ٍ دضشو سنٕ درغبِبوٕ درقيّبوٕ
دضف  ٕٚرق ل نشكبٓ بً د دؿيم !"
ك و ِشووخب درشووّا نؼووب دهلل ووو دانو ٘ وى دؿووب يووْ ووو و وول دروواف نووو درووّ و
َمح ِعوٌ; الذ ِةوُ  " :يكو د ِكوُى درواف نووو درظوقا دروّ

 :حؼو س عوبٓ َ ووُٓ

َببٓ ،روّص نلوٖ دؿوُثّ  ،روّص نلوٖ دضةو تل  ،بول نلوٖ  24لُّنو ً! ممهوُ د١كول
َدرظووب َدضووُدا درغ دّٙووٕ َدضووُدا در بّووٕ! دضهع و د دراَرّووٕ تةووُ النووٌ ُِ ووا بحووٖ،
ونادا كبرئ و دؾبحٖ ميُتُى بشبا فةادى درلُدرم در بّوٕ درـوبَسِٕ .درواف نوو
دراَرووٕ درّ هّووٕ ووو وى ِشووّ ب نلًّو ونؼو س دهلل! حشووه ً ،كّووف تووادفقُى نووو دراَرووٕ
درّ هّٕ ! وؼف درثكه د َدضقشكبدد درع بقٕ رليّع درّ
َط ٙبدد دؾّع درّ

! وؼف الادسدد دراَرٕ َ

! تا ري وسلخٕ َاب بو د

سدتً َ ُدنًٚو ! يكو د ؼو فعُى

نلووٖ دراَرووٕ درّ هّووٕ ! تووا بَنً ! يو د حفو ظ نلووٖ دراَرووٕ! الذد كو ى دهلوواحن يووُ النةو ذ
درظووقا درووّ

 ،فل و ذد تووبكعم درظووقا درفلش و ّ نةووُادً ووو درووز و َي ؼبكووُد

س كه ً ،بل تآ بمت نلٌّ َ ز٬وع ٍُ َص رع ٍُ َبقع ٍُ ر٦سبدّٙلّ َد ١ريكّ ! و
فلش

 ،فأنعم دؿكُ د درقببّٕ َب رعخاِا درهع م درشقُآ َاَ دـلّج فعخلّعم

نهً َ ،ص رعم درظقا درفلش ّ َ ،تبكع ٍُ ٥سبدّٙل ،تةعل َت بذ َتظبا َتةؼف
َتا ب َتهعً َتأسب َتقعةلَ ،تبكع ٍُ  ١ريك تق ول روٌ حول سّ سوْ ،وو صو٠
دضف َؿوو د دروويت ي تووٞا الس نعّيووٕ نلووٖ د٥طوو٠ا .الذد كوو ى دهلوواحن النوو أ درشوول ٕ
درظبنّٕ ع ثلٕ عشوا دانو ٙكم بوو نبوا سبوٌ هؼوُس َحكُ عوٌ ،فل و ذد ي تبو رُد
ًووا ًد ٟسووعق أ و يووُ ويووم ووو سوول َٕ ،يووْ وسض فلش و
فلش

َوبلٕ دضشل

دَ١س فوْ فلش

َ ةاس و د د ١ووٕ فوووْ

!"(.)1

الى درشبا دؿةّةْ هل ٍ دؿب ب رهشبٕ الس درشّا نؼب دهلل يُ دهلّ هٕ نلٖ دروّ و،
َفوْ ذر ِةُ " :ياحن دؿب يُ دسعق أ درشّ بٔ َدهلّ هٕ نلوٖ دروّ و .وو و ول وى
ِشعقّا و بد٘ آ سقُا دهلّ هٕ نلٖ درّ و; دض لُ وى ِشف درام درشوقُآ وو وبهو ٘
ٔ -مهرجان المقاومة والتحريرٕٓٔ٘/ٖ/ٕٚ ،؛ متوفر على الرابط:
https://www.alahednews.com.lb/ -27-3-2015
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َؿب ط دؾّع درشقُآ َ و وبه ٘ درظقا درّ

َ و وبهو ٘ درظوقُ درقببّوٕ ؿوب ط ً

َ هُادً ،فةط ١ى دضل ف٠ى َد ١ري ف٠ى فةاَد درشّ بٔ َدهلّ هٕ نلٖ درّ و!"(.)1
(ب) ًضأه ٞاهتٔدٙد ا ٙزاُ:ٛ
رةووا و وا٬م د٥نوو٠م درشووقُآ َ ووو صلفووٌ د٥نوو٠م دـلّيووْ َد٥نوو٠م دضِٞووا رلشووقُإِ
دؿيوٕ د١كثووب تشوُِة ً  -ووو َ ًوٕ نعووبيم  -رع ِووب حوببًم نلووٖ دروّ وَ ،ذرو

ووو

وبّوول" :درووّ و وػووبخت قعلووٕ ووو الِووبدى" َ "دهلّ هووٕ دِ٥بدنّووٕ نلووٖ درووّ و" َ "درعوواصل
دِ٥بدنْ فووْ دروّ و" َ "دروّ و وػوبخت الِوبدىَ ،يو ٍ ميوو نببّوٕ َهوا وى نشوعقّاي
َي ٍ ز٘ و طبٌ زِبٔ درقب " ....... ،الخل.
فوْ ي د درؼااِ ،با درشّا نؼب دهلل نلٖ تل دؿيج مبه ق غو ِب; الذ ِةوُ " :ونوعم
تةُروووُى الى ٬درُؿو و دؾاِوووا فووووْ دروووّ و ًِووواا و وووهكم َو وووو ه ةوووٕ دـلوووّج َو وووو
درشووقُإِ ،حشووه ً ،يوول ي و د ػووخّذ ! يوول روواِكم ارّوول و قووْ تةاُ ٬نووٌ رل شوول
َرلظقُ د٥سَ ّٕ ٠رلش أ درقل و ٘ َرل فوع درو ِو ِفعوُى ركوم ! ورواِكم ارّول وى
ي د درُؿ دؾاِا فوْ درّ و ًِاا درشقُإِ ًَِواا اَ دـلوّج وَ ُِ ٟ ! ًٟوا ارّول.
درّ و دريت ي ِةبلُد ُِ ً وى ِاصلُي الس فلص درعق َى دـلّيْ ١نًم ِقع َنً اَرٕ
ػهف ث نْ َاس ٕ ث نّٕ َطقا فةري َناَ٘ .ي ٍ و وك د١ك ذِا دريت ِق ل نلٖ
الطو و نعً درّوووُم وووو صووو ٠يووو ٍ دهلي وووٕ د٥نّ ٠وووٕ درظبسوووٕ د١ووووُٗ وووو دهلي وووٕ
درقشكبِٕ").)2
ك ُِدػل درشّا نؼب دهلل تفهّا تل دؿيج َدضزدنم و " :ً٠ٙفلهوعكلم بؼوبدحٕ،
ونعم در ِو توافقُى طوقُ دضه ةوٕ الس الِوبدى ،دضظوكلٕ نهواكم رّشوت نهوا الِوبدى،
دضظووكلٕ نهوواكم ،فظوولكم ،بقةلكووم ،بووإادستكم ،ب ووبِةعكم ،بأسوولُبكم،
غ

كووم ،بفً كووم .د٥صوؤُ دؿُثّووُى وَ ونؼو س دهلل مسووُيم و طووٚعم ،ي ِكووو

راًِم ن٠وٕ
راًِم ن٠و د

الِبدى الس

وبل دؿوب درش اسوٕ وٓ و وبول سوهُدد ولّلوٕ ،ك نوت

اَ نببّٕ َ ،و مجلٕ دراَ درقببّٕ و بَ ،ي د و رٌ رْ شَٞرُى

و بِووُى .حعووٖ ونو ي ِكووو رووآ دتؼو
ٔ -المرجع السابق.
ٕ -المرجع نفسو.
ٜٔٛ

و دؿووُثّ  َٟ ،حووز دهلل َ ٟوحووا حعووٖ

دؿب درش اسٕ ،ي نكو نقوبفًم ال ٟبو ٥ن٠م َ ،عقو طفُى قًوم النّ ٠و ً ،نوبديم
علُ

َركو ي ِكو ُِ ا دتؼ َ ،ي ِكو يه ك قبفوٕ وبِبوٕ .حشوه ً يوٟ٘ٞ

دضعلُ ُى تق طفت قًم الِبدى ََوفت الس

نبًمَ ،دنرتفت عةًم َر ر يم وبُى

الِبدى َورت ُنً  ،نقمَ .ركوو الِوبدى  ٟتعواصل فووْ دروّ و َ ٟفووْ ووبدس دروّ و .درّوُم
درّ هُّى يم در ِو ِةوبسَى َووبس َد كّوف ِعقو طُى و يو ٍ دؿوب  ،بول وووُ ركوم
وكثووب ووو ذر و  ،دؾ ًُسِووٕ د٥سوو ٟ ّٕ ٠متلووْ َ ٟتعوواصلَ ،حعووٖ الذد وسدا وحووا وى
ِشووأهل  ٟػّوواَ ،تةووُ رلكوول ،فوووْ درووّ و ،فوووْ ربه و ى ،فوووْ درقووبدا ،فوووْ كوول
ك ى ،فوْ سُسِٕ ،يو د درةوبدس ركوم ُِ ٟ .وا يّ هوٕ َ ٟتواصل .نقوم ُِ وا دحورتدم
ِ٥بدى فووْ دروّ و ،بقوا كول يو ٍ درقةوُا وو دضؼو ٙا درويت طو ياي درظوقا دروّ
بشووبا وادٙكووم َسّ سووعكم .نقووم ،ونووعم د٣ى تووافقُى كوول درووّ و الس حـووو الِووبدى،
ك فقلعم ب رقبدا ،ك فقلعم بشُسِٕ ،ك فقلعم ظز٘ كوبري وو درفلشو ّهّ .
دسووعق أ درووّ و رووّص بظووو دؿووب نلووٖ درووّ و ،دسووعق أ درووّ و ب سووعّق
ب رعق طْ بإصُٔ٬

درّ و ،ب ؿُدس

درووّ و،

درّ هّ  ،ب رعُدؿ رلّ هّ  ،ب رعقو طْ درق وول

و و درّ هوووّ َ ،روووّص بوووو"ن ػفٕ دؿوووزم" َالمنوو بوو ؿلم ،بوو رق ف ،ب حملبوووٕ .درشوووبا
دؿةّةْ وًِو درقوب  ،وًِو دضشول ُىِ ،و طوقُ درقو ي َوًِو درّ هّوُى َوًِو درظوقا
درشوقُآ ،وِعًو درظووقُ درقببّووٕ دروويت تبِووا بقووض حكُ و تكم وى تبسوول وبهو ٘كم
رّة تلُد يه ك ،درشبا دؿةّةْ وى درشوقُإِ فظولت فووْ دروّ و َصشوبد فووْ دروّ و،
َفةاد دهلّ هٕ َدرشّ بٔ نلوٖ دروّ وَِٚ ،شوت وو صّ سدتًو درادصلّوٕ َ وو مج ن تًو
فوووْ درووّ و َ ،ووو دؾ نو د درعكفريِووٕ فوووْ دروّ وَ ،طووقبد بووأى درووّ و وػووبذ لو
طقبٌ ،ل وُٗ َطهّٕ حةّةّٕ سّ إِ شعةلٕ  ٟؽـ رُػ ِٕ وحا(.)1
(ج) ًضأهٔ ٞدٙد احلزًو اهغزٙاو:
فوْ قبض ته َروٌ هلو ٍ دؿيوٕ درُديّوِٕ ،ةوُ درشوّا نؼوب دهلل" :بقوض درقل و ٘ فووْ
درشووقُإِ ،بقووض كب و س درقل و ٘ ص بووُد َكعبووُد نلووٖ ووُدوقًم :ي و ٍ حووب سووهّٕ و
طّقّٕ .ركو نلٖ كلٍ ٟ ،نـّ درُوت بً د دضُؿوُ ١نوٌ ي ِؼولذ ،درّوُم  ُِ ٟوا
فوْ درق ي درقببْ َ ٟفوْ درق ي د٥س َٟ ْ ٠وحا ِةبول و ال ٟوو ميظوْ بو رفلُض وو ٟ
ٔ -المرجع السابق.
ٜٜٔ

خصب هللا والدسب الظعىدًح على الٌهٌ

ِةبوول وحووا وى ي و ٍ حووب سووهّٕ و طووّقّٕ ،ي و د نوواَدى سووقُآ نلووٖ درووّ و ١يووادحن
سّ سّٕ .وكثب نهُدى ـخ َ في فوْ آىَ ،متّت درانُٔ فوْ بقض دربلادى درقببّٕ
َد٥س ّٕ ٠رليً ا ؼعٌ َ و و لٌ ،يُ نهُدى دراف نو دؿب
نو دؿب
درظووبِف
درّ

درظوبِف  ،درواف

درظوبِف فووْ كوٕ دضكب وٕ َدضاِهوٕ دضهوُسٔ .وو درو ٓ ًِواا دؿوب
! درظووقا درووّ

! دؾووّع

! ونؼ و س دهلل ! وٓ ك وُ٬ى فوووْ درظووقا درووّ

! دضشيا درهبُٓ درظبِف ًاا!  ٟنقبحن فوْ وٓ س نٕ ِو يا ف ُنوٕ طوب

ممّو ِعقلم فوْ ادسض درُي بّٕ فوْ درشقُإَِِ ،أص وبدس درعُحّا دـ رؽ َق سبوٕ
درظووبك َِزن٬ووبَى ونفشووًم َِفيووبَى و و درووهيب (ػوولٖ دهلل نلّ وٌ َآرووٌ َسوولم); ركووو
درعًاِا رّص و درّ و ،ي د كو

َتـولّل .نقوم يهو ك تًاِوا رلخوب

درظوبِف ،

ركو و وبل ادنوع ،نهوا وُنلوو وى اَروٕ دـ٠فوٕ سوعًام دركقبوٕ ١نًو ف ُنوٕ
وحيو س تقبوا ووو اَى دهلل َتعهو فٖ و درعُحّوا ،فو ؿبم درهبووُٓ فووْ ص ووب وو ادصوول
درشقُإِ َدرفكب َدرثة فٕ درُي بّٕ .كعا درع سِخ تظًا نلٖ ذر ".
(و) ًضأهٔ ٞدٙد أُصار اهلل رًّ اهضع٘وٗ ٞٙاخلوٚمل:
غؼُؾ زدنم درشوقُإِ بوأى ونؼو س دهلل ميثلوُى تًاِواًد  ١وو درشوقُإِ َدـلوّج;
ِعش ٘ درشّا نؼب دهلل" :يل با٧س و درّ و
و و دـلّج ! د١كثب و ذر ،
راًِم دتؼ

ِفّا بأنٌ ًِواا و وو درشوقُإِ وَ ًِواا

ونبفٌ ون  ،وى د٥صُٔ فوْ حبكٕ ونؼ س دهلل ك ى

دض لكٕ درقببّٕ درشوقُإِ َ و و وب َ و اَ دـلوّج ،كو ى يهو ك

دتؼ ٟد َك ى يه ك ف َؿ دَ ،نظوّٕ َفو ٔ دضلو نبوا دهلل بوو نبوا درقزِوز كو ى
يه ك َفا و ونؼ س دهلل فوْ دربِ ض َ ،لشُد يم َدضخ ببدد درشقُإِ ،نم ِأص َد
َِق ووُد َِعكل ووُد; بقووا و و د دضل و  ،و ٘د تبكّبووٕ اِووأ ،دنة و دٟتؼ و .
حشه ً ُِ ،ا ون ض ِةُرُى مو ح ؿبَى وى لبٓ حُدسد سّ سّ ً ،ذيبُد الس دؿوُدس
درشّ سْ فوْ ػهق ٘ ،ي ِةبلوُد وى ِو يبُد الس نواى .ولوعم دربِو ض ،وبلوُد وى ِو يبُد
الس شةط ،ض ذد سفـعم شةط ! الذدً يه ك مج نٕ وَرُِعًم درّ وَ ،ي ِؼاس وهًم
وٓ طْ٘ َ ،شعقاَى وى هبَد دتؼ ٟد َِقةاَد حُدسدً سّ سوّ ً حوُ

شوعةبل دروّ و

فوْ شةط وَ فوْ اَروٕ ق ِوأَ ،ي ِقعواَد نلوّكم بظوَْ٘ ،ي ِبواَٝكم بةعو ،
َي ِقلهُد نلّكم حبب ً ،بل ك نُد اد ً ٙى طبُنكم بُاَِ ،٬ةُرُى ركم:
ٕٓٓ

هبٓ

فوْ درّ و و تًاِا ادنع َدرة نأ ِ
درّ

د١طة ٘ فوْ درشوقُإِ ك و ِ و درظوقا

 .ذد با٧س و ي ٟ٘ٞحعٖ تقلهُد دؿب نلوًّم َؼك وُد نلوًّم بوأنًم ًِوااَى
دضها َو و دربخب د١محب َ ط كل !"(.)1

و و درشقُإِ َو و دـلّج َو و ب

ثووم ِشووع با درشووّا نؼووب دهلل ُدػ و ً٠تش و ٟٝتٌ" :دض لكووٕ درقببّووٕ درشووقُإِ و ذد
فقلت فوْ درّ و ! يْ تًّ و نلٖ درّ و ه نظبدد درشوه  ،تعواصل فووْ كول طوْ٘
فوووْ درووّ و ،فوووْ د٥ادسٔ َدرشّ سووٕ َد ١ووو َدٟوعؼ و ا َفوووْ دؾووّع َدرةب ٙوول َحعووٖ
ب ض ديا ،وي تق لُد َتهفةُد و ُد ًٟط ٙلٕ رعخُِل وب ٙل و

يا الس و يا اَى وى

نوواصل فووووْ د١مسوو ٘ ! وي تلقبوووُد نلوووٖ كوول درعه وـوو د درّ هّوووٕ ووو و ووول وى ت٨بةوووُد
يّ هعكم َسّ بتكم نلٖ درّ و ! ذد فقلعم بقا نظبدد درشوه

وو سول عكم !

وِووو دٟوعؼ و ا فوووْ درووّ و ! وِووو دربهّووٕ درعخعّووٕ َوِووو دٟسووعةبدس فوووْ درووّ و ! كّووف
تعق لُى

درّ و ! سفـعم وى تـ ُد درّ و الس فلص درعق َى دـلّيوْ ،دنع متوٍُ

نبٚو ً ،وي تعقو طُد و َِةُهل و درّ هّووُى ونفشووًم و اد ٙو ً و درظووقا درووّ

ب سووعق٘٠

َب سووعكب س َبإي نووٕ ! حشووه ًَ ،ب رهشووبٕ ١نؼ و س دهلل ،رلخووُثّ ك و تةُرووُى ،وي
توووان ُد ونوووعم  -دض لكوووٕ درقببّوووٕ درشوووقُإِ  -سوووعٕ حوووبَ نلوووٖ يووو ٟ٘ٞدضعلوووُ
دضشعـووقف دحمل ػووبِو فوووْ ق فعووٕ ػووقأ ٥فه و ًٙم َوب و اتًم َدسعٚؼ و هلم ! وي
تًي ُد ونعم نلًّم َي٨ز ع٨م ! َبقا وى وػبذ ي ٟ٘ٞهلم كل ٕ كبرئ َوَس فوْ دربلا،
وتُد الرّكم َػ َرَد كل دض ؿوْ َوو رُد :تقو رُد رهعفو يم َنعخو َس َمكوْ .يو د ي
تق لٍُ! وي تفقلٍُ ونوعم فووْ دروّ و ! و ذد ووا عم رلوّ و َرلظوقا دروّ

! نقوم ونفةوعم

لّ و سدد دروواَٟسدد نل وٖ درووّ وَ ،ركووو نلووٖ طووبد٘ در و م َتغووّري دض و دياَ ،انووم
دؾ ن د درعكفريِٕ َطبد٘ درُٟ٘دد .ي د در ٓ فقلع ٍُ فوْ درّ و").)2
نةووا نبؿووٌ رلعش و ٟٝد َدؿة و ٙق س و رفٕ در و كبِٞ ،كووا درشووّا نؼووب دهلل نلووٖ
دضظًا دؿةّةْ ضق ّ د َدو

هوبٓ نلوٖ د١سض بةُروٌ" :فووْ نً ِوٕ دض و حن ،بقوا

نةُا و دروز و ،يو د درظوقا دروّ

َػول الس كو ى وو دروُنْ ،وو د٥سدأ ،وو

درقزم ١ ،ى كل طوقُ دضه ةوٕ ي تقوا تةو ض ك و ك نوت نلّوٌ فووْ دض ؿوَْ ،يوُ
ٔ -المرجع السابق.
ٕ -المرجع السابق.
ٕٔٓ

خصب هللا والدسب الظعىدًح على الٌهٌ

وص وبدسدً وى ِشعقّا بلاٍ َاَرعٌ َحاَاٍ َسل عٌ َكّ نٌ ََ ُاٍ َكبد عٌ .و حق
 ،و حق درظقا درّ

درظقا درّ

دضعلُم َدضـ ًا َدرقزِوز َدرظوبِف َدرظوي

َدؿكّم َػ حا درقزم َد٥سدأ ،و حةٌ وى ِادف َوى ِة َم َوى ِعؼاٗ َيُ ِفقل
ذر َسّفقل ذر و َون ووُ ركم و َسّهعؼبَ .ي ٍ يْ سهو دهلل َوُدن دهلل َسهو
درع سِخ"(.)1
(ٓي) ًضأهً٘ ٞابٔٔ ٞدٙد ٙزاُ ٛهعزٗب ٞاه:ٌّٚ
ؾووأ دضشووَٞرُى درشووقُاُِى  -ووبدسدً  -فوووْ ت ِووبيم ؿووببًم نلووٖ درووّ و الس حيووٕ
دراف نو "درقبَبٕ"َ .وا تزد و دسعخادم ي د دض س و دؿ لوٕ نلوٖ الِوبدى َدنعب سيو
درعًاِا د١ببر راَ دـلّج ص ػٕ َرلقب ن ٕ .ك و توزد و ذرو وِـو ً و محو٠د
سووقُإِ َصلّيّووٕ رع بّ و درق٠و و د و السووبدّٙل فوووْ ُد ًووٕ و ِش و ُنٌ" :دـ ووب
دِ٥بدنْ دضظرتك"; د ١ب در ٓ تؼبذ قٌ ُد ًٕ الِوبدى  -وو َ ًوٕ نعوب درشوقُإِ -
اف ن ً نو درقبَبَٕ ،تل دضُد ًوٕ ؼعو ج  -وو َ ًوٕ درهعوب نفشوً  -الس درعقو َى و
السووبدّٙلَ .وووا ووبد ب رعوو رْ رة و ٘دد نووأ سمسّووٕ َغووري سمسّووٕ َ قلهووٕ َغووري قلهووٕ
ضشَٞر َص د٘ سقُاِ

طخؼّ د و هّٕ َسّ سّٕ السبدّٙلَّٕ .ي ِقا سبًد تةوام

درعق َى ب در بف ضُد ًوٕ الِوبدى "درقواَ دضظورتك" .فةوا نظوب  -نلوٖ سوبّل دضثو -
ُو دركرتَنْ ميلكٌ س ل ون
سقُآ

سقُآ حُدسدً يُ دَ١

و نُنوٌ و وبدٍ ػخفووْ

سّٙص وسك ى دؾّع د٥سبدّٙلْ (غ آ الِزنكوُد)َ ،ذرو حوُ

شو ٙل

تعقلووق ب ١ر و د فوووْ سووُسِٕ َربه و ىَ ،درعًاِووا دِ٥بدنووْ رووب٠اٍ (السووبدّٙل) َدضه ةووٕ،
َك ر درعة س

درشوقُإَِ .ووا انو الِزنكوُد ؿو و ذرو دؿوُدس الس تظوكّل

ؼ و رف اَرووْ ضُد ًووٕ الِووبدى ،قله و ً دسووعقادا بوو٠اٍ رلعق و َى دٟسووعخب سدتْ و دروواَ
درقببّٕ "دضقعارٕ" مب فًّ درشقُإِ.
فووْ ه سووبٕ وصوبٗ ،ونببووت الحوواٗ درظخؼوّ د درشووقُإِ دضةببووٕ وو بكووز ػووه
درةووبدس فوووْ درشووقُإَِ ،يووُ سٙووّص بكووز درظووبا دَ١سووط رلاسدس و د دٟسوورتدتّيّٕ
َدرة نُنّووٕ (ونووُس نظووةْ) فوووْ تؼووبِذ واس بووٌ ضُو و وه و ٔ دؿووبٔ (د ١بِكّووٕ) ،بووأى
يهو و ك" :نووواَدً ظووورتك ً رلبلووواِو يوووُ الِوووبدى"َ .فّ و و ِعؼووول بأبقو و ا ذرو و درعؼوووبِذ
ٔ -المرجع نفسو.
ٕٕٓ

درشووقُآِٞ ،كووا دحمللوول درشّ سووْ د ١ريك وْ دضخووعؽ ب رظووأى دـلّيووْ (ثّووُاَس
ك سدسّ ) نلٖ وى" :درق٠و د د٥سبدّٙلّٕ درشقُإِ تباو فوْ درُووت دؿو رْ ب رعُسو
درقل و  ،".حّووث ِظووري ك سدسووّ فوووْ حاِثووٌ ضُو و درةه و ٔ د ١بِكّووٕ ذدتً و الس وى
شوووَٞر دسوووعخب سدتّ السوووبدّٙلّ َنببوو ً ِقةووواَى هوو سوووهُدد د ع نوو د اَسِوووٕ
رلهةو غ َتبو ا دضقلُ و دَِ ،ـووّف كو ر بووأى" :يو ٍ دؿةّةّووٕ غووري دضقبَفووٕ نلووٖ
ن ا َدس تش نا فوْ فًم درعة س دربمسْ درقل رب درشقُإِ َالسبدّٙلد َنوبَض
تب ا دضقلُ د حُ الِبدى ََك.)1(". ًٙ٠
فوْ ي د دضة مِ ،أتْ سا درشّا نؼب دهلل نلوٖ تلو دضو سدد َدؿيوج درُديّوٕ حوُ وى
دؿب نلٖ درّ و يْ اف نو نبَبٕ درّ و فوْ ُد ًٕ دـ ب دِ٥بدنْ درو ٓ ِعًواا
تل درقبَبٕ; حّث ِةوُ " :وو رُد الى يواحن يو ٍ دؿوب يوُ درواف نوو نبَبوٕ دروّ و،
حشووه ً ،يوول فُؿووت درظووقُ درقببّووٕ درهعو م درشووقُآ وى ِظووو حببو ً ب مسًو  ،ب سووم
درقب  ،نلٖ درّ و ! حب نببّٕ نلٖ و ! حب درقب نلٖ و ! نلٖ طقا نببْ !
نلٖ درقب د١وخ ح ! دنعبَد الس سخهعًم ،الس هليعًم ،الس رغعًم ،الس ط٭وقبيم ،الس
وابًووم ،الس ب٠غووعًم ،الس فؼ و حعًمَ ،دنعووبَد الس طووً عًم َطووي نعًم َمح سووعًم
َوب وُ٬تًم َالب و ًٙم رلـووّم َنووُتًم َغريتًووم َكووب ًم َ ووُايم .الى ي ِكووو درظووقا
درّ

و درقب ف و درقب ! وبل د٥س٠م ك نُد يم حـ سٔ درقب  ،نها ك نوت

طبٌ دؾزِبٔ درقببّوٕ َويلوً ِ ٟعةهوُى درةوبد٘ٔ َدركع بوَِٕ ،عةو تلُى نلوٖ سو وّٕ و ٘
َنبَض ك ُفٕ ،ك ى فوْ دروّ و حـو سٔ َك نوت دروّ و انّوٕ .نهوا كو ى فووْ
طوبٌ دؾزِووبٔ درقببّووٕ ونلوٖ شووعُٗ سّ سووْ روزنّم نببووْ درظووّخ يوُ طووّخ درقظوورئ،
ك ى فوْ درّ و لُك رلقب  .بقا د٥س٠م ،فـل ٨درّ هوّ فووْ د٥سو٠م َفووْ دؾًو ا
قووبَحن َ وواَ٬ى فوووْ درعو سِخ ،تظووًا رووٌ كوول بوو٠ا دضشوول

 .وناَنّشووّ  ،وكو اَرووٕ

الس ّٕ ٠فوْ درُوت دؿ ؿوب ،وو درو ٓ واصول دٟسو٠م الس وناَنّشوّ ! نل و ٘ دروّ و
َػ و س درووّ و َان و ٔ درووّ و .درةب ٙوول درّ هّووٕ قبَفووٕ د١نش و  ،ؿ و سبٕ فوووْ درع و سِخ،
ح ؿبٔ فوْ دركعا َفوْ نلم درب

َفوْ نلم د١نش

َفوْ نلم درةب ٙل .درّ هُّى ٟ

ٔ -موقع قناة الحرةٕٓٔٚ/ٔٔ/ٔٚ ،م؛ متوفر على الرابط:
https://www.alhurra.com/
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وع ُى الس طً أ نلٖ نوبَبعًم َ ٟوعو ُى الس طوً أ نلوٖ السوً ٠م ،بول وووُ :
و ِقعآ نلٖ درظقا درّ

درُّم يُ در ٓ ها وى ِبخوث نوو طوً أ نلوٖ السوٌ ٠

َنلووٖ نبَبعووٌ .درّ هّووُى قبَفووُىِ ،قظووةُى سسووُ دهلل (ؾ) َِعظ وُ٬وُى حووج دربّووت
َدرق بٔ الس دربّتَِ ،ظع وُى رزِ سٔ درهيب (ػلٖ دهلل نلٌّ َآرٌ َسلم)(.)1
 -2أتؼاد ِرؼٍمح تاٌرٕذَذ تاٌؼذواْ واٌطُاضح اٌطؼىدَح:
ؼووت نهووُدى ي و ٍ درهة ووِٕ ،هعةوول ص و

حووز دهلل ووو درووبا نلووٖ و سدد دؿووب

درشووقُإِ نلووٖ درووّ و َتفهّووا دؿيووج دروويت سو وً دضشووَٞرُى درشووقُاُِى ،الس د٥ادنووٕ
دضب طوبٔ َدرةُِووٕ رلشووقُإِ َسّ سو تً فوووْ درووّ و ثووم فووْ دضه ةووَٕ ،الس ن٠و تًو و
درُِٟو د دضعخووأَ .تشووعها يو ٍ د٥ادنووٕ  -بؼووفٕ ن ووٕ  -الس دتًو م درشووقُإِ بعأسووّص
تهعّم ادنعَ ،مبشَٞرّعً و ص ٠انوم يو د درعهعوّم ن ٯو حول ببلوادى دضه ةوٕ وو
ا س َحبَ َ بدٙم.
رةوا َػوف و و نو م حوز دهلل (درشوّا حشوو نؼوب دهلل) دؿوب نلوٖ دروّ و بأنًو
السي و

َ بميووٕ وص٠وّووٕ َالنش و نّٕ ،حّووث ِةووُ " :ي و ٍ دؿووب نلووٖ درووّ و ورّشووت

السي ب و ً ! ي و د السي و

اَرووْ ،ي و د السي و

اَرووٕ در و ٓ ي ِوورتك  ٟبظووبدً َ ٟحيووبدً َٟ

شيادً َ ٟوثبدً ت سىّ ً َ ٟشعظفٖ َ ٟسُو ً َ ٟاسسٕ َٟ

قٕ َ ٟبّت َ ٟوبِٕ

َ ٟزسنووٕ َ ٟحةوولَ .درّووُم ِبسوول درةلّوول ووو د١اَِووٕ الس درووّ و! ووو در و ٓ و ػووب
درّ و ! و در ٓ هُ ٬درّ و ! و درو ٓ ِعخ ول شوَٞرّٕ دركوُرريد فووْ دروّ و ! وو
در ٓ ِ بذ طقا درّ و ! درهع م درشقُآَ ،درق ي درش كت درو ٓ  ٟهوب ٝوى ِه وق
بكل ٕ حق صُف ً و درعكفري درشوقُآ وَ د٥نو٠م درشوقُآ وَ و و دضو درشوقُآ
الذد ك نُد ِق ُنٌ فلش َ .ي ٍ بميٕ وص٠وّٕ النش نّٕ ت سىّٕ ِبتكبً درق ي عق
و هووبٓ فوووْ درووّ و"َ .فوووْ ي و د درؼوواا ِ رووا درشووّا نؼووب دهلل "دضشوول

َدرق و ي

بأسبٍ" بةُ " :كفٖ" رلشقُإِ " ،و و ل سُسِ َربه ى َدرقوبدا َدروّ و َاَ دـلوّج

ٔ -نص خطاب السيد حسن في مهرجان التضامن مع اليمن؛ متوفر على الرابط:
http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=1173060
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َ ؼب َرّبّ  ،و و ل كل بلا فٌّ نؼ بٕ السي بّٕ تكفريِٕ تةعول َتبتكوا دمو رس
ها وى ِةف درق ي رّةُ رلشقُإِ كفٖ"(.)1
(أ) ًضأه ٞعدَ اع اف اهضع٘و ٞٙبإراو ٝاهغع٘ب:
فوْ قبض دؿاِث نو درشّ سٕ درشقُإِ دريت  ٟتةّم َرنو ً ٥سدأ درظوقُ َ ،ذرو
نها ث س درظقا درعُنشْ نلٖ رِو درق باِو بو نلْ َيب الس درشقُإِ َيوُ و رد
فوووْ مح ِووٕ درشووقُإَِ ،غـووا فوووْ ذر و درُوووت دضل و درشووقُآ َك و ى رووٌ ُدوووف
َرلشقُإِ ُدوف و سّٕ ادً َح أ وادً وو ثوُسٔ درظوقا درعُنشوَْ ،حو َ وى ِقّوا
دربّٙص رِو درق باِو بو نلْ َركهٌ فظل و و م د٥سدأ درعُنشوَّٕ ،ي ِهظوَٞد ؼ رفو ً
َ ٟدٙع٠ف ً نببّ ً َاَرّ ً; نلّق درشّا حشو نؼب دهلل نلٖ تلو درشّ سوٕ درشوقُإِ فووْ
الطو س ة سنعووٌ ضو و ووت بووٌ ووو توواصل ؿووا درووّ و ؼووت و س النو أ درظووبنَّٕ ،ذرو
بةُرٌ" :وُ ُد الرّه نبِا وى نظو حبب ً نلٖ درظقا درعُنشوْ وو و ول وى نقّوا دروبّٙص
درظبنْ َدؿكُ ٕ درظبنّٕ!".
ب ضثل ك ر فوْ ؼب ،كله ِقبحن وى ُووف دض لكوٕ درقببّوٕ درشوقُإِ وو ثوُسٔ
درظقا دضؼبٓ دريت وط حت ب ربّٙ٬ص حش

بو سك ظول ُوفو ً ق اِ٬و ً َسولبّ ً ٬وادً،

َك ى ُوف ً نلهَّ ،ً ٬وّل  -حّهً  -وى سي  ًٟوا ادس بّهًم َب د ١بِكّ ١ ،نًم
دنعووو َد وى د ١ريكوووّ

عًووو َنُى َ عشووو يلُى وَ عُدطٚوووُىَ ،ووووو ُد دروووانّ َي

ِةقاَي و و ل حش

ب سكَ .فوْ ذر ِقلق درشّا نؼب دهلل و " :ً٠ٙي ٍ ؼب الس

ُدسكم َ ً ٕ ادً ركمَ ،ي تهظَٞد ؼ رف ً اَرّ ً َي تةُرُد :وُ ُد الرّهو نبِوا وى
نقعوووآ نلوووٖ ؼوووب َنـوووب وَرٚو و دضع وووباِو ،وٓ نلوووٖ دروووبّٙص درظوووبنْ عشوووا
دنعة اكم ]حش

ب سك[ ،ي تةُ ُد بظْ٘ كً د".

ك نووت وووا ن٨ظووبد  -ب رفقوول  -قلُ و د نووأ فوووْ وثه و ٘ درثووُسٔ دضؼووبِٕ نووو درةلووق
درشقُآ مم ميكو وى وؼل فوْ ؼوب الذد سوةط حشو

بو سكَ" ،عشوا سداِوُ

درظووبا درو ٓ ِبووث ووو وَسَبو  ،كعبووت َسو ٙل النوو٠م انُ ووٕ ووو درشووقُإِ ةو ٟد
َؼلّ٠د ؼ س درغب َدرُ ِٟد دضعخوأ وو وى درعخلوْ نوو بو سك سّظوكل ص وبًد

ٔ -مهرجان ادلقاومة والتحرير  ،مرجع سابق.
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ًِوواا بؼووقُا درعّ و س دروواِ الس دؿكوومَ ،وى ؼووب ُِط و وى تة و فوووْ فل و نع و م
دؾ ًُسِٕ د٥س ّٕ ٠فوْ الِبدى(.)1
فوووْ الط و س دضق و نْ س و رفٕ در و كب ،و و َ درشووّا نؼووب دهلل ه وظووٕ دضشووأرٕ بعق ووق
وكثووبَ ،ذرو بةُرووٌ" :دمسخووُد رووْ يهو وى وطووبح ظووكلٕ ُيبِووٕ فوووْ نةوول درهعو م
درشقُآ َ و قًم ،يه ك ظكلٕ فوْ درقةل درشقُآَ ،يْ نوام دٟنورتدحن بظوْ٘
د مسووٌ طووقُ  ،طووقا ،طووقا تُنشووْ ،طووقا ؼووبٓ ،طووقا ميوو  ،حعووٖ طووقُ
صلّيّووٕ ،حعووٖ طووقا سووقُآ ،طووقا نبدوووَْ ،حبك و د طووقُ َ ،السدأ طووقُ ،
َوـ ِ طقُ ; َر ر يم ميكو ونًم لُك َحكو م َ ةعواسَى (بو ي٠رو ) ،يوم
ِهعووبَى الس دره و ض كلووًم سن ِ و  ،ب رع و رْ دربنّووٕ  ٟميكووو وى ِكووُى نهوواي السدأ
شوعةلٕ وَ وـووّٕ شووعةلٕ وَ يّووٕ شووعةلٕ وَ يُِوٕ شووعةلَٕ .الذد فوووْ ِووُم ووو دِ١و م
متووباد فووإذًد يووْ ووز٘ ووو دحملووُس دضة بوول َتؼووهف فوووْ درؼووبد د٥ولّ ووْ وَ دروواَرْ،
يك د ِق يو ٍ دضظوكلٕ ُيبِوَٕ .رو ر يوم تقو طُد و
َتق طُد
درقبدا َ

َ

ُؿُ

ُؿوُ توُنص كو ر ،

ؼب ب ر بِةوٕ نفشوً  َ ،وو دِ َ١عقو طُى و دروّ و َ و رّبّو

سُسِ َ

كل دضه طق بهفص د١سلُ  .ي د درفًوم ،يو د درقةول ،الس

وِو ُِػل ! ُِػل الس ُدوف ص ط ،ٕٚسّ س د ص طٚوَٕ ،ب رعو رْ الس نعو ٙج ص طٚوٕ،
َالس فظل رتدكم"(.)2
(ب) ًضأه ٞا وعا١ا اهضع٘و ٞٙب٘ب٘و ُا٘ ٙزاُ ٛيف اهعزاق:
ؼووت نهووُدى ي و ٍ درهة ووٕ ِه و وع درشووّا نؼووب دهلل دان و ٘دد درشووقُإِ بُ ووُا نفووُذ
الِبدنْ فوْ درقبداَ ،سّ س د درشقُإِ ػ ٍ درقبدا ،حّث ِة سى بو

و فقلعوٌ الِوبدى

فوووْ درقووبدا َ و فقلعووٌ درشووقُإِ يه و ك; الذ ِةووُ درشووّا نؼووب دهلل" :تةُرووُى درهفووُذ
دِ٥بدنْ فوْ درقوبدا ،دهلّ هوٕ دِ٥بدنّوٕ فووْ درقوبدا ،دٟحوع ٠دِ٥بدنوْ! وَ ُِ ٟ :ًٟوا
ٔ" -السعودية تجند كل إمكاناتها لمنع سقوط نظام مبارك( "،مدونة :عبد السالم العنسي)ٕٓٔٚ/ٕ/ٚ ،م؛ متوفر على
الرابط:

https://aalansi.wordpress.com/page/8/?pages-list

ٕ -موقع قناة المنارٕٓٔٚ/ٗ/ٔٚ ،م؛ متوفر على الرابط:

http://www.almanar.com.lb/
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دحع ٠الِبدنْ فوْ درقبدا .ث نّ ً :رهب ٧ذد فقلعم ونعم ب رقبدا! ذد فقلت درشقُإِ َ وو
قً ! وَ ;ًٟػادم حش ك ى راٌِ كل دؿوُدفز َدرواَدف درك فّوٕ ر٠نعواد٘ نلوٖ
الِبدىَ ،ركو ونعم طويقع ٍُ َ ُ٬رع وٍُ عشوا دنورتدحن د ١وري نو ِف ١حوا دضشوَٞر
دِ٥بدنّ َ ً ً رُ ٌ ،و رٌ :مو ون ّه رؼادم حش  200لّ س اَٟسَ ،رُ كهو
وو اسِو ١ن ّه و ٍ وكثووب  -نهووا كو ى دضلّو س اَٟس بلووغ كووبري فوووْ َوعًو َ -ونووعم
تقبفُى كّف ك نت وسق س درهفط َ يْ ال ك ن د درشقُإِ فوْ ذر درُوت200 .
لّ س اَٟس فةط وو درشوقُإَِ ،حب٬ؿوع ٍُ نلوٖ دؿوب َذيوا الس دؿوب فو ٨ا بد
الِبدى َا ٨ب درقبدا َ رد دربلادى َدرظقب ى ِق نّ ى و آثو س تلو دؿوب درع ضوٕ درويت
يْ و ببك تكم وًِ درهع م درشقُآ .و بقاي ونوعم طويقعم َحبؿوعم َسو نامت
َان عم ُسج بُغ و و ول دحوع ٠درقوبدا .و ٘ دؾوّع د ١ريكوْ َدحعول درقوبدا،
َونوووعم كهوووعم وووز٘دً وووو يو و ٍ درق لّوووٕ درقشوووكبِٕ َد ١هّوووٕ َدضّادنّوووٕ َدرلُ شوووعّٕ
َدرشّ سوّٕ  -طبقو ً وو بو

درعشووًّل  -ونوعم ي تةو تلُد ،ي ِكوو نهواكم نشووكب

رّة تلَ ،ي ِكو دض لُ

هكم نشكب ِة تل".

ُِدػل درشّا نؼب دهلل نة طٌ رل شأرٕ س رفٕ در كب بةُرٌ ٘ " :د ١ريكْ َدحعول
درقبدا ،حّه باد وى درظقا درقبدوْ رو ِشعشلم ر٠حع ٠د ١ريكْ َِشعغل فبػٕ
درعخلؽ و نع م ػادم حش ٟسعق أ وبدسٍ َ ك نعوٌ َ ُوقوٌ َسوُّد ٌ دٟحوع٠
سوووُد٘ ب رشّ سوووٕ وَ ب ضة َ وووٕ; واصلوووعم نلّوووٌ كووول مج نو و د درة نوووأ َدؾ نو و د
درعكفريَِٕ .ون ونبحنَ ،درقبدوُّى ِقبفُىَ ،بقـًم وو يو د فووْ َسو ٙل د٥نو٠م،
َون اد ً ٙكهت وط را َ ٟررت وط را د٣ى درقبدوّ بأى ميلكُد طي نٕ وى ِعًبَد
دؿةّةٕ رلظقا درقبدوْ َركل درظقُ درقببّٕ َطقُ درق ي; وى در ٓ ك ى ِبسول
دٟنعخ سِ الس درقبدا َك ى ِاِب السس درشّ سدد دضفخخٕ الس درقوبدا َدرو ٓ كو ى
ميو  ُ٬ن لّو د درةعوول فوووْ بغووادا َفوووْ دضوواى درقبدوّووٕ فوووْ درظو
درُسط ٟ ،فبا ب كبا َنوب َتبك و ى َسوهٕ َطوّقٕ َ شول

َفوووْ دؾهووُ َفوووْ
َ شوّخ  ،يوْ

دضخ ببدد درشقُإِ".
(ج) ًضأه ٞعال  ٞاهضع٘و ٞٙبتِع ٍٚواعػ:
ٕٓٚ
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ُِ ووٌ درشووّا نؼووب دهلل الس درشووقُإِ دتًو م ب طووب بق٠وعًو بعهعووّم ادنووع َان ً و
َمتُِلووً هل و د درعهعووّم ٥سووة ط درووبّٙص د١سووا فوووْ سووُسِٕ َدرووبّٙص دض و ركْ فوووْ
درقبداَ .فوْ َدو دؿ  ،ي ِكو ي د دٟتً م دنعب طّو ً ،بول ك نوت كول دضقلُ و د
َدضق ّ د تٞكا ي د درانم درشقُآ (دـلّيْ) رعهعّم ادنعَ ،تُفري د ٥ك نو د
دض رّووٕ َدرلُ شووعّٕ َدرعشوولّخّٕ رووٌ فوووْ دؿووب دروويت ىُؿووً فوووْ سووُسِٕ َدرقووبدا.
َكه ووُذج بشووّط نلووٖ ي و د درووانم ،كظووف ؼةّووق رظووبكٕ تُُِت و درّ ب نّووٕ حووُ
ؼ اس تزَِا تهعّم ادنع بو ٟ٣حن وو درشوّ سدد درويت تؼوهقً  ،وى وسبو اَ نببّوٕ
وا دطرتتً َسل عً رلعهعّم .حّث تشل ت دؿكُ ع ى درشُسِٕ َدربَسّٕ و طبكٕ
تُُِتو تةبِووبدً وَرّو ً بظووأى ػووُس درشووّ سدد درع بقووٕ رعهعووّم ادنووعَ ،يووْ درؼووُس دروويت
ك نت دضخ ببدد درقشكبِٕ دربَسّٕ وا سل عً رلظبكَٕ ،ك ى وبوبر و

و ٘ فووْ

ذر و درعةبِووب وى 22500 :سووّ سٔ دطوورتتً طووبكٕ دسووعريدا سووقُإِ دؾهشووّٕ ،فّ وو
دطووورتد و وووب  32000سوووّ سَٔ ،دطووورتد د ٥وو سدد  11650سوووّ سَٔ ،دسوووعُسا دؾوووّع
د١سانْ  4500سّ سٔ ب نع ا دٙع نْ و نأ بهُك سقُإِ دؾهشّٕ روٓ و ف ُنوٌ
وكثووب ووو سووبق ورووف سووّ سٔ تُُِتو ٟسووعخاد ً ووو وبوول ادنووع فوووْ دضّووادى َنةوول
ة تلٌّد"(.)1
فوْ درؼاا ذدتٌِ ،قع درشّا نؼب دهلل ي ٍ درق٠وٕ درشقُإِ

ادنع ك سثٕ نلوٖ

طقُ دضه ةٕ ن َٕ ،فوْ سُسِٕ َدرقبدا بؼفٕ ص ػٕ; حّث ِةُ " :رةا هّوعم نلوٖ
درظووقا درقبدوووَْ ،آصووب ه ِو تكم ك نووت ادنووع دروويت وتّووعم بًو ونووعم َحلفو ٝكم،
َوتّووعم بًووم ووو كوول وم و ٘ درق و ي ووو و وول وى تشووة ُد نع و م درووبّٙص بظ و س د١سووا
َحكُ ٕ دض ركَْ .ك ببدتكم َبهاسكم يُ در ٓ

٘ بادنع َ  ُ٬ادنع َسولّذ

ادنع ،ثم دنةلا درشخب نلٖ درش حب َوسنبعكم ادنع درويت صب وت وو وبـوعكم
َ وو سوّ بتكم ك و صب وت درة نوأ فوووْ درشو بق .يو د درقووبدا ،و ذد سوٗ درظووقا
درقبدووْ ووهكم ! و ذد سوٗ نلووٖ ـوٖ نةووُا وو درووز و نهوا كو ى ػوادم حشو
ِو بذ درظووقا درقبدوووَِْ ،بتكووا فو رس ن ووٕ ب رظووقا درقبدوووْ َِبّووا ويوول درظو
ٔ -موقع سبوتنيك عربيٕٓٔٙ/ٔٓ/ٕٕ ،م؛ متوفر على الرابط:
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/
ٕٓٛ

َويل دؾهُ َِ ،قعآ نلٖ ويل درُسط ،وي تكُنُد توان ُى ػوادم حشو َنعو م
ػادم حش

! ي د درظقا درقبدووْ دضعلوُم ،هو بادِوٕ دٟحوع ٠د ١ريكوْ سوٗ وى

يه ك ون س ً ِةفُى ظ نبٌ دمسًم الِبدىِ ،ةفُى الس

نبٌ ب رشّ سِٕ ،ةفُى الس

نبٌ

ب ضُوف دراَرْ ،ب ضُوف د٥ولّ َْ ،حعٖ فوْ دضة َ َٕ ،ي ٍ ك نوت وبؤ َطوي نٕ
الِبدنّٕ ب رغٕ َ هة قٕ درهعريَ .فوْ سُسِٕ مجقعم كل درانّ رعة تول وو و ول السوة ط
دربّٙص د١سا َدرهع م ،ا وبمت سوُسِٕ َوعلوعم سوُسِٕ َذعوعم سوُسِٕ َتبفـوُى دؿول
درشّ سوووْ فووووْ سوووُسِٕ .يووول دؾوووّع درشوووقُآ َ وووو سوووّلخق بوووٌ وووووُٗ وووو دؾوووّع
د ١ريكْ ،وِو يُ دؾّع د ١ريكْ فوْ درقبدا ! وِو يُ فووْ وفغ نشوع ى ! وِوو يوُ
فوْ ربه ى نها

٘ بو  ! 82يل دؾّع درشقُآ ووُٗ و دؾوّع د٥سوبدّٙلْ ! وِوو

يُ دؾّع د٥سبدّٙلْ فوْ كل ق سكٌ د١صرئ !"(.)1
(و) ًضأه ٞعال  ٞاهضع٘و ٞٙباهالز اهتلاري:ٜ
الى درق٠وٕ درشقُإِ ب رفكب درُي بْ درعكفريٓ ي ت٧ق٨ا  -فوْ َدو دؿو  -سوبدً وَ
ُؿ ط وَ حعٖ فبا دتً م; ف رُي بّوٕ تقوا ب بّقعًو و يا دراَروٕ دربمسوْ فووْ
درشووقُإَِ ،درُي بّووٕ  -فوووْ دضة بوول  -تقووا ب قّووٕ ادنووعَ .ي و ٍ درؼوولٕ ب تووت ث و س
حووواِث قعوووم َسو و ٙل د٥نووو٠م  -حعوووٖ درغببّوووٕ هًو و  ،ك و و ب توووت درهة طو و د فووووْ
دركُلبض د ١بِكْ نفشٌ تببط ب ادنع َدرشقُإِ َب دروعكفري َدض سسو د
درا ُِٕ َدرق لّ د دٟنعخ سَِٕ .ب تت طبّقٕ درق٠وٕ دٟستب طّٕ و بو ادنوع َدرفكوب
درُي و بْ َح ؿووهعٌ درشووقُإِ َدؿووخٕ دضق و ي مبه لة تً و ََس و ٙلً َآرّ تً و ; فًه و ك
الاسدك ن ضْ َدس نلٖ دضشعُِ د دربمسّٕ َدرظقبّٕ َدرهخبُِٕ مبق ّ د ذرو درُدوو ،
الذ ِقعةاَى بأى" :درعكفريِ َد٥سي بّ در ِو هقلُى و درعكفري وس س ً ١ن و هلم
د٥سي بّووٕ فوووْ ي و ٍ دراَرووٕ وَ تل و  ،فإمنّ و تغ و َ٬د ب و رفكب درُي و بْ ،ال  ٬و نووو طبِووق
اسدس تًم دراِهّٕ فوْ درشقُإِ ،وَ نو طبِق كعا درُنغ َدرفةٌ درعكفريٓ دض بُ

ٔ -مهرجان ادلقاومة والتحرير ،مرجع سابق.
ٕٜٓ
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فوْ درشقُإَِ ،در ٓ ُِ٨ر ٬ف ن ً فوْ ُدسم دؿج ،وَ ِ٨بس٧ل الس تل دضادسض دراِهّوٕ
دريت تقع ا دض يا درعكفريٓ فوْ تل دراَ "(.)1
و

نبٌِٞ ،كا درشوّا نؼوب دهلل نلوٖ تلو دضب قّوٕ رلفكوب دروعكفريٓ دركو و

فوووْ درُي بّووٕ درشووقُإِ; الذ ِةووُ " :درّووُم فوووْ درق و ي ،حعووٖ ادصوول درُ ِٟو د دضعخووأ
د ١ريكّووٕ َوَسَبوو َفوووْ كوول وموو ٘ درقوو ي ،ي ِقووا ص فّوو ً وى دروو ٓ ِةووف صلووف
دؾ ن د درعكفريِٕ َدرفكب درعكفريٓ يوُ دض لكوٕ درقببّوٕ درشوقُإِ ،يو د كول
درق ي وػبذ ِقبفٌَ ،تبد ا طخؼّ ً ِقبفٌ َتكلم بٌ ع ٠تٌ دٟنعخ بّوٕ ،دمو٠د
َدرؼوووخف د ١ريكّوووٕ َدرغببّوووٕ َدرق ضّوووٕ ،دركووول ِقلوووم .ادنوووع و و ذد تووواسض فووووْ
ادسسً ! كعوا درظوّخ ق وا بوو نبوا درُيو  ،دركعوا درُي بّوٕ .درة نوأ و يوُ
فكبي ! َي بْ .وو درو ٓ ػوه درة نوأ ! درشوقُإَِ .ب رعو رْ ،درقو ي كلوٌ ِع لو
درُّم الس درهع م درشقُآ نلٖ وس ض ونٌ بكز درفكوب دروعكفريٓ َ بكوز دروانم
د١س سْ رلي ن د درعكفريِٕ فووْ درقو ي درويت ِ ٟعوأي فةوط وو ظل ًو َسوكّّهً
درلبهو نُّى َدرشوُسُِى َدرقبدوّوُى َدرّ هّوُى َدضؼوبُِى َد١فغو ى َدرب كشوع نُّى; بوول
َػوول د ١ووب الس بليّك و َفبنش و َببِ نّ و َوض نّ و َو ريك و َكوول وم و ٘ درق و ي،
َد٣ى الناَنّشّ َدرؼُ

َدـري ر ٢م قًم .درشقُإِ تظقب وى درق ي كلٌ ِع لو

الرًّ بقُّى محبد٘ ،رو ر يوْ ع وٕ رعةواِم سطؤُ رلشوّا د ١ريكوْ رّوادف نهًو ،
رّخ ًّ  ،رّةا ً ٬ك بكز ضُد ًٕ د٥سي

َدؿب نلٖ د٥سي

َِاف نهًو يو ٍ

درعً َٕ ،ي د رو هآ نفق ً .ي د فكب َكعا َثة فٕ و ! َ وو درو ٓ ِوب

وادسض

فوووْ كوول وم و ٘ درق و ي رعوواسِص ي و د درفكووب درعووا ريٓ درووعكفريٓ ! النً و درشووقُإِ
َو ُدهلو َؼبِـوً در ٙفوووْ َدضو ييب .ووو درو ٓ ِكفّووب درظوّقٕ ! ووو درو ٓ ِكفّووب
بةّووٕ دضشوول

! الِووبدى وم درفكووب درُي و بْ درشووقُآ َيّٚووٕ كب و س نل و ٘ درشووقُإِ

َ بدكز درعقلوّم درواِ فووْ درشوقُإِ ! درشوقُإِ كول ت سىًو تكفوري رل شول

،

َالِبدى كل ت سىً و د ٥م دـ وّ درعةبِوا بو دضو دياَ ،حوأ بو دضشول

،

ٕٔ -نارا اجملايل" ،الفكر التكفيري في السعودية والتحديات لمواجهتو" ،موقع السودان اليومٕٓٔٛ/ٔ/ٕ٘ ،م؛ متوفر على
الرابط:
ٕٓٔ
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تة س  ،حُدس ،تق ِع ،تقو َى نلوٖ درو َدرعةوُٗ .درشوقُإِ يوْ درويت حب٬ؿوت ػوادم
حش نلٖ دؿب نلٖ الِوبدى ضوأ مثو نْ سوهُدد .حوب يوم ِةُروُى موو افقهو فًّو
 200لّو س اَٟس رؼووادم حشو  ،و ذد ك نووت نعّيووٕ دؿووب نلووٖ كوول دضه ةووٕ ! ي
توورتك درشووقُإِ صوو ٠درقةووُا دض ؿووّٕ ن و ً٠ميكووو وى ِـووقف الِووبدى الَ ٟفقلعووٌ ،و
دؾاِا در ٓ سعق لٌ !" .رو ها٭ درشقُإِ نفق ً وى ؼ  ُ٬درعً ٕ نلٖ الِبدى ،نهان يه
ِةُرُى (درظ ص ط رقٕ َدره ض و طقٕ) ،درقو ي كلوٌ ٨بؼوب ١ى درظو ص ط رقوٕ نلوٖ
كوول درقو يَ ،دؿةو ٙق ِ ٟشووع ّ بقووا د٣ى وى ىفًّو ص و

ووو يه و َ ووٞمتب ووو

يه ك .وَ ًٟرعخ ْ ردرشقُإِد نفشً ػ ٍ ي ٍ د٥ادنٕ درق ضّٕ ،د٣ى فوْ و ريك يهو ك
لف د وـ  ّٕٙفعُحوٕ نلوٖ و وبد٘ سوقُاِ هلوم ػولٕ بق لّو د  11وِلوُ درويت نفو ي
تهعووّم درة نووأ فوووْ و ريك و  َ ،لّو سدد دروواَٟسدد درشووقُإِ فوووْ و ريكو سعؼ و ا٧س
ضؼلخٕ ي ٍ درق ٠ٙد ردضةؼُا يُ و نُى

سوع درو ٓ ػواس فووْ نًوا وَب و َو ٬ول

درشقُإِ شوَٞرّٕ درعقوُِض نلوٖ نو ٠ٙد درـوخ ِ درو ِو سوة ُد فووْ تفيوري بب وْ
بكز درعي سٔ درق ضْ فوْ نُُِّسك فووْ  11سوبع
كل

بٗ َهوبٓ ك نوت فلشو

2001مد .الى دـ سوب د١كو فووْ

َ ،وٓ تًاِوا  ٟميهقهو وو دؽو ذ ُوفهو يو د.

كفٖ حبَب ً َكفٖ تـلّ ً٠ب سم دؿب

درظبِف "(.)1

(ٓي) ًضأه ٞاهعال  ٞاهضع٘و ٞٙبأًزٙلا:
صوو ٠درة ووٕ د ١بِكّووٕ درقببّووٕ د٥سوو ّٕ ٠دروويت انووت الرًّ و درشووقُإِ َنةوواد فوووْ
دربِ ض فوْ 2017 ُِ 21م عـُس دربّٙص د ١بِكْ (اَن را تبد ا); دنعو دضلو
درشووقُآ وى رِ و سٔ تبد ووا سعشووًم فوووْ "تقزِووز َتُطّووا درق٠و و د دٟسوورتدتّيّٕ ب و
دربلوواِو فوووْ درقاِووا ووو دم و ٟد َوَ ووٌ درعق و َى بّهً و حووُ كعلووف درةـ و ِ نلووٖ
درش حع د٥ولّ ّٕ َدراَرّٕ مب ِقزر د ١و َدٟسوعةبدس درقو ضْ" .فووْ حو سوٗ دـوبري
د١ض نْ ب رظَٞى درشقُإِ (سّبشعّ ى رَنص) فووْ حوُدس و بتوٌ قوٌ وهو ٔ DWنببّوٕ،
وى" :٬درق ٙلوووٕ دؿ ك وووٕ فووووْ درشوووقُإِ تبعغوووْ باس وووٕ وَس النو و أ الحّو و ٘ درق٠وووو د
دٟسرتدتّيّٕ َمتع درعق َى درقشكبٓ َدٟوعؼ آ َدرعأكّا نلٖ َوُحن تبد ا الس
نووا درشووقُإِ" ،ك و ِووبٗ بووأى درشووقُإِ تشووقٖ رعقووُا "درظووبِ در و ٓ  ٟميكووو
ٔ -مهرجان ادلقاومة والتحرير ،مرجع سابق.
ٕٔٔ
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دٟسعغه ٘ نهوٌ  ١بِكو " فووْ دضه ةوَِٕ ،ـوّف رَنوص وِـو ً وى" :دضلو سول ى ِبِوا
َمبقُنووٕ و بِك و َ -وبوول كوول طووْ٘  -دحعووُد٘ درهفووُذ دِ٥بدنووْ فوووْ دضه ةووَِٕ ،أ وول
سل ى الن أ دُ ١س رعؼا فوْ ػ ؿٌ و اِا" ،ك ِقعةا رَنص بأى" :درشقُإِ
تًاحن وِـ ً رعخةّق د٥ط حٕ ببظ س د١ساَ ،ركهًو وِـو ً تبِوا دؿؼوُ نلوٖ زِوا
و درانم رعاصلوً درقشوكبٓ فووْ دروّ و"َِ ،وبٗ رَنوص  -كو ر  -وى" :درشوقُإِ
تبِا َ -بظأ  -درعة س

و السوبدّٙل; الذ ونً و ِبِو ى فووْ الِوبدى تًاِوادً هل و َ ،توبٗ

درشقُإِ فوْ الِبدى ص بدً وك نلًّ و السبدّٙل"(.)1
تل درة ٕ دريت حؼلت فًّ درُ ِٟد دضعخأ و درشقُإِ نلٖ نةوُا تشولّخّٕ ف ووت
وّ عً  400لّ س اَٟس; ك ى رلشّا نؼب دهلل ُوف ً َدؿخ ً و ويوادفً درويت تعشوق
طبّقٕ درق٠و د درشقُإِ د ١بِكّٕ دضُ ًوٕ ـا وٕ ؼو ح و بِكو َت لق تًو
غري دضظبَنٕ فوْ دضه ةٕ درقببّٕ; فةا دنع درشّا نؼب دهلل وى درشقُإِ بعل درة وٕ
َ و وا عووٌ ررتد ووا ووو  ٚو د دضلّ و سدد ووو دروواَٟسدد المن و وسداد ؼةّووق د١يووادحن
د٣تّٕ":
 الببدر دضُو دضبكزٓ رلشقُإِ فوْ دـلوّج َفووْ درقو ي درقببوْ َد٥سو،ْ ٠
بوأى ِةُ ر ٢ريكّ النه مو بكزِٕ درق ي درقببْ َد٥سَ ْ ٠دـلّج،
مووو ل و درقو ي َمووو نووأتْ بًووم َمووو نشووعانًّم َمووو نووُوفًم ب رؼووف
رّشع قُد الس ص ب .
 درعًُِل نلوٖ الِوبدى َنلوٖ قوُس دضة َ وٕ; وى دنعوبَد ِو الِوبدى َِو سوُسِِٕ ،و
حووز دهللِ ،و محو ضِ ،و حبكو د دضة َ ووٕ ،وِـو ً درظووقا درقبدوووْ درووّ و
َدركووول ،دنعوووبَد :و ريكو و و ا وووَٕ ،كووول يو و د دؿظوووا درووواَرْ َدرقببوووْ
َد٥سَ ْ ٠دـلّيْ ِعبهٖ دؿب نلّكم.

ٔ" -القمة األمريكية  -العربية واإلسالمية في الرياض :آمال وأثمان"( ،موقع ٕٓٔٚ/٘/ٔٙ ،)DWم؛ متوفر على الرابط:
https://www.dw.com/ar
ٕٕٔ

 ق َرٕ اف درُ ِٟد دضعخأ د ١ريكّٕ َالوه نًو بكول درُسو ٙل رعواصل يوْ
فوْ دضُد ًٕ دضب طبٔ

الِبدى َ و قوُس دضة َ وَٕ .وُوا٬م هلو د دروبّٙص و ي

ِةام  ٓ١سّٙص آصب فوْ درُ ِٟد دضعخأ د ١ريكِّٕ ،بةٖ درشٞد ض ذد !"(.)1
ك و دسوع با درشوّا نؼوب دهلل حاِثوٌ نوو وبقو ا تلو درة وٕ َ غ رًِو بةُرووٌ" :وَ:ًٟ
درشقُإِ فوْ يو ٍ درة وم كول ي ً٬و َغ ً٬و وى تةوُ
سوول ى :وى الِووبدى يووْ وس و ض د٥سي و

و ذد ! مجلوٕ َدحوأ و هلو دضلو

َ بكووز د٥سي و

درق و ضْ ه و دنعؼ و س ثووُسٔ

دـ ووّ – بعقووبريٍ .هو دنعؼو س ثووُسٔ د ٥و م دـ ووّ درقعووّم! يو د دركوو٠م دروواف
وصب وٌ دضلو سوول ى ،الِووبدى يووْ بكوز د٥سيو

درقو ضْ ! الِووبدى وسشووت درة نووأ !

الِبدى وسشت ادنع ! الِبدى وسشت ط رب ى ! الِبدى وسشت ي ٍ دؿبك د َدؾّوُغ
درُي بّووٕ ! الِووبدى دروويت ووُ٬رعًم َسوولّخعًم ! ث نّوو ً :ضوو ذد فقلووت درشووقُإِ يكوو د وو
تبد ا ! ١نً ع ٕ الس درشّا د ١ريكْ رلخف ظ وِـ ً نلٖ اَسي فوْ دضه ةوٕ .يوْ
فظوولت فوووْ كوول طووْ٘ ،فظوولت فوووْ كوول ك

تً و َفوووْ كوول حبَبً و َفوووْ كوول

ويادفً  .يْ ع وٕ ر ٢ريكوْ رعخ وْ نفشوً َاَسيو َ .ث رثو ً ،يهو ك ظوكلٕ نهوا
درهع م درشقُآ َنها آ سقُا دمسً الِبدىِ ،قو دضواِذ درو ٓ وو رٍُ نوو الِوبدى وبول
د ٥م دـ وّ نيّوا ،طو ٍ الِوبدى كو ى و ريكّو ً ،كو ى السوبدّٙلّ ً ،كو ى ادن و ً
٥سبدّٙل ،ك ى ِعق طٖ ب سعكب س َنلُ٬

لُك َو بد٘ طبٌ دؾزِوبٔ درقببّوٕ َاَ

دـلّج ،ط ياَد درؼوُس  ُ -وُأ نلوٖ د٥نرتنوت  -كّوف كو نُد ميظوُى بو ِاِوٌ
َهلشُى ب ِاٌِِ ،باَ دؾ نٕ قع اِو نلٖ در ٓ ًِّهًم َِعكب٬ب نلًّم ،و و وو
ِةا٬م نفشٌ كأ َك خرتم َك خو َس َكخوبِؽ نلوٖ درق٠وو د د٥سوَ ّٕ ٠نلوٖ
ؼو ح د ١ووٕ فّة ب٧وول بًو د دؿةووا َبًو د درقوواَدى! دضشووأرٕ يوْ شووأرٕ الِووبدى َ شووأرٕ
قُس دضة َ ٕ ،درشقُآ وام كل طْ٘ ررتد ا و و ل دؿب نلٖ الِبدى ،و و ول
نز الِبدى ،و و ل دٟنعاد٘ نلٖ الِبدى ،و و ل دؿب نلٖ قُس دضة َ َٕ ،ر ر
ك ى درشقُآ

يزدً ١ى ِق ٌّ ذد ِبِاَ ،ي د در ٓ حؼل"(.)2

ٔ -مهرجان ادلقاومة والتحرير ،مرجع سابق.
ٕ -مهرجان ادلقاومة والتحرير ،مرجع سابق.
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 -3تُؼذ ِرؼٍك تاٌفشً اٌطؼىدٌ ورؤَح احلً اٌطُاضٍ:
ر ض طا٬ا درشّا نؼب دهلل نلٖ فظل درشقُإِ فوْ ؼةّق ويادفً سُد٘ فووْ دروّ و
وَ فوْ اَ دضه ةٕ د١صبٗ ثل سُسِٕ وَ درقبداَ .ركهٌ نلٖ دربغم و تشلّط درـُ٘
نلوٖ دؾوبدٙم درويت تبتكبًو درشوقُإِ; فإنوٌ ِعق وا وى ِبوّ٬و شوأرٕ وى درفظول يوُ و
هعٌ درشقُإِ و كل ي ٍ درشّ س د َدؿبَ  ،الذ ِةُ

عخاث ً نو درشوقُإِ فووْ

درؼووواا ذدتوووٌ" :فووو ٠يوووْ دسوووع نت النو و أ يوو آ الس نووواى وَ الس ػوووهق ٘ َٟ ،يوووْ
دسوع نت السووة ط درهعو م فوووْ سووُسِٕ َ ٟفوووْ درقوبدا نلووٖ درووبغم ووو كوول وطووك
درانم دٟسعخب سٓ َدرلُ شيت و وبل د ١ريكّ َ ،وِـ ً كل وطك درانم دريت
تةا ً درشقُإِ رادنع َدرة نأ در ِو ِة تلُى َ و قًم َحلف ٝيم فوْ درادصل"(.)1
ك وو وكوووا درشوووّا نؼوووب دهلل  -فووووْ وكثوووب وووو ه سوووبٕ  -بوووأى درهعّيوووٕ دؿع ّوووٕ
ٟسع بدس دؿب نلٖ درّ و رو تكُى سوُٗ دنعؼو س درظوقا دروّ

َفظول درقواَدى،

َذر  -حشا وُرٌ١" :ى درغزدٔ نلٖ طوُ درعو سِخ ًِ٨ز وُىَ ،درغوزدٔ تلخوق بًوم دض روٕ.
َدرشووقُإِ ،دؿكو م فوووْ درشووقُإِ ،و رد روواًِم فبػووٕ و ٟتلخووق بًووم يزميووٕ َوٟ
تلخق بًم

رٕ َوى ِقّاَد درهعب بشّ س تًم دـ طَ ٕٚوى ِعق طُد كإصُٔ

درّ هّ

َِ يبُد الس دؿُدس َي ٍ د١بُد كلً فعُحَٕ .ي ٍ يْ ن وبوٕ يو ٍ دضقبكوٕ ،وو
د٣ى قبَفِٕ ،ق  ٟتفبحُد ببقض غ سدتكم دؾُِٕ ،فوْ درقبدا س بة ً َٟحة ً َفوْ
وفغ نشع ى َفوْ غزٔ َفووْ ربهو ى فووْ متوُر َوبول متوُر .كول دضوادسض درقشوكبِٕ فووْ
درانّ  ،تقبحن وى درةؼف دؾُٓ ِ ٟؼه نؼوبدً َ ٟوشوم قبكوٕ .حشوه ً ،تفـول،
وِوووو دؾوووّع درشوووقُآ ،طبقوو ً دؾوووّع درشوووقُآ ِ ٟبِوووا وى ِة تووولِ ،بِوووا وى ِوووأتْ
ب رب كشع نّ رّةو تلُد نهوٌِ ،بِوا وى ِوأتْ ب ضؼوبِ رّةو تلُد نوهًمِ ،بِوا وى ِوأتْ
ب ١سانّ رّةو تلُد نهوٌ .وو وَ ِوُم َؿوقُد طوبَط ً رُووف دؿوب ; دض لوُ الصـو
درظقا درّ

رّةبل بً ٍ درظبَط ،رريك  ،رّشعشلم.

يوْ درهعّيوٕ ! درهعّيوٕ يوْ

ػ ُا مي كبري ادً ّظو ً َطوقب ً َالسدأ سّ سوّٕ ،درهعّيوٕ :مح سوٕ َنهو ا َثبو د
َػ َط وٕ نلٖ درعخ ل ف  َ ٕٚيلٕ ،الوب ي ٙول نلوٖ درعقبٚوٕ درق وٕ َدٟرعخو ا
ٔ -احتفال ٕٓٔ٘/ٗ/ٔٚ؛ متوفر على الرابط:
ٕٗٔ
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ب ؾبًو د ،د ع نو د وب ٙلّووٕ َ عو يبدد طووقبّٕ ؿووخ ٕ سغووم درةؼووف دؾووُٓ نلووٖ
درق ػو ٕ َنلووٖ دضوواى ،دٟسووعقادا رلخووب در ُِلووٕ ٟ .تبوواَ حعووٖ يو ٍ درلخعووٕ  ٟفوووْ
درّ و َ ٟنش ٘ درّ و َٟ ،وطف درّ و َّ ٟع درّ و َ ٟؾ نٌ درظوقبّٕ

َ ٍُ س

َ ٟة َ ٌّ وٓ ن ٕ ٠و ن ٠د دٟنكش س ٟ ،نلوٖ دضشوعُٗ دضقهوُٓ َ ٟدرشّ سوْ
َ ٟدرظقيب َ ٟدضّادنَْ .كل

ِشع ّ درشقُآ وى ِفقلٌ نشكبِ ً فقلٌ ،كل

ِشووع ّ وى هلبووٌ ووو بتزوووٕ لبووٌ ،و ِشووع ّ وى هلبووٌ ووو ّووُغ لبووٌ ،و
ِشووع ّ وى ِبسوول ووو سوو٠ح ووُ وسسوولَ ،فقوول كوول طووْ٘ :حؼ و س َكووُرريد َ ووُ
َ بضَ ،ركو
ركووو الس

()1

يْ درهعّيٕ ! الصف ا نشكبٓ َوِـ ً الصف ا سّ سْ"

نووا ذر و كلووٌ ،فووإى درشووّا نؼووب دهلل ظوول ِٞكووا  -فوووْ وكثووب ووو

ه سبٕ  -نلٖ وى دؿل درُحّا ر٢ر ٕ فوْ درّ و يُ دؿول درشّ سوَْ ،وى دؿوُدس يوُ
وِـ و ً درشووبّل درُحّووا رلعف و يم و الِووبدى .ر و د فةووا ان و درشووّا نؼووب دهلل فوووْ وحووا
ص ب تٌ السَ" :وف ي ٍ دؿب درع ضٕ َدرغ مشٕ َدرق ل نلٖ اله ا حل سّ سْ ط ل
َسووبِ "َ .وكووا ك و ر نلووٖ وى" :دؿووز رحووز دهللد ووو ان و ٔ دؿووُدس درشووقُآ وووو
دِ٥بدنووْ١ ،نووٌ ِوورتك وثووب اله بّوو ً"َ ،وى" :الِووبدى تشووقٖ رلعفوو يم وو درشووقُإِ هوو
سووهُددَ ،ركووو درشووقُإِ ك نووت اد ٙو ً تووبفضَ ،الِووبدى شووعقأ درّووُم رلخووُدس و
درشقُإِ ،ركوو درشوقُإِ تكو بب َتوبفض ١نًو فظولت ،هلو د تفوعع نوو لو ح فووْ
كى

وبل وى ت يا الس ط َرٕ دؿُدس"(.)2

ك ص طا درشّا نؼب دهلل درشقُإِ فوْ درؼاا ذدتٌ و " :ً٠ٙوى حلّكم درُحّا وو
و ل كل دضشل

َكل دضه ةٕ َاَ دـلّج َطقُ دضه ةوٕ يوُ دؿوُدس و الِوبدى،

َ درعف َض و الِوبدىَ ،الِوبدى اد ٙو ً ك نوت و يزٔ .يو د در بِوق درو ٓ تشولكُنٌ روو
ِوٞآ الس وٓ نعّيوٕ سوُٗ النفو ا دضزِوا وو دضلّو سدد َسووف دضزِوا وو دروا َ٘ ،ونووعم
در ِو سعخشبَى ،ونعم در ِو سعفظلُى ك فظلعم حعٖ د٣ىَ ،ك و صشوبمت حعوٖ

ٔ -مهرجان ادلقاومة والتحرير ،مرجع سابق.
ٕ -المرجع السابق.
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د٣ىَ ،ك سعت الِبدى حعٖ د٣ى .ي ٍ نؼّخٕ و طخؽ ربه نْ نببْ شلم راَرٕ
نببّٕ شل ٕ تقلو دسم د٥س٠م .و ي د دضش س ،ي د رو ِٞآ الس نعّيٕ"(.)1
فوْ د٥ط س نفشٌ و درعأكّا نلٖ دؿل درشّ سْ فووْ دروّ و ،انو درشوّا نؼوب دهلل
السَ" :وف ي د درقاَدى و د٣ى .فوْ كل ؿعٕ نانُ الس َووف يو د درقواَدىَ .نوانُ
الس دسعق أ ب اسدد دؿل درشّ سْ فوْ درّ و َيُ و وب ممكووَ .وبول درقواَدى َبقوا
درقاَدى ،و د٥صُٔ فوْ درّ و النًم ِةبلُى دؿُدس فووْ شوةط وَ فووْ اَروٕ ق ِوأ،
تفـلُد الس دؿُدس .ونو  ٟونوبحن ووبدسيم د٣ى ،يول ِةبلوُى درو ي َ ،ركوو يو د و
ومسقووٌ فوووْ د٥نوو٠م ،نهووا ِوو يا دره و ض الس دؿووُدس َِؼوولُى الس نعّيووٕ ،بقوواي
ِؼلُى الس تبتّا درق٠و د د٥ولّ ّٕ َوصو كول درـو ن د درويت ت
الس َؿقً

وٚو اَ دـلوّج

درُؿ دؾاِا فوْ درّ و .انُٔ رظقُ دراَ دريت تظ سك حكُ تًو

فوْ درقاَدى الس بد قٕ ؿ ٙبيم َاِهًم َنةلًم َ ؼ ؿًم ،يول تةبلوُى وى ِشوف
ا و ٘ وبهو ٙكم ووو و وول وى ِشووعقّا و ووري بفّووٌ وورتحن سوول نٌ َسووّ بتٌ نلووٖ طووقا
علُم نزِز فةري ه ؿل ك اح ! ي د سٞد ر٢سانّ َطوقُ اَ دـلوّج َرلظوقا
درشقُآ َرلظقا دضؼبٓ َرلظقا درشُادنْ َرلظوقا دضغببوْ َرلظوقا درب كشوع نْ;
يل يْ ؼ ؿكم !  ٟمو َ ٟوحا ب رّ و َ ٟوحا فوْ دضه ةٕ ِةُ تق رُد رهشةط
نع و م درشووقُإِ ٟ ،وحووا ِعخوواث بً و د دضه ووق ،كوول و نبِوواٍ رلشووقُإِ يووُ دـووري
َدر كٕ َرظقبً د ١و َدٟسعةبدس،

ن را بٌ يُ وى ِةف ي د درقاَدى نلٖ درّ و

َالنة ذ درّ و وو يو ٍ درك سثوٕ دضعق وأ١ ،نوٌ آى دَ١دى كوْ ِةوُ درقو ي د٥سوْ ٠
رلشقُإِ كفٖ"( .)2و نو س ِٕٝدرشّا نؼوب دهلل ر بّقوٕ دؿول فووْ دروّ و فّلخؼوً
بةُرووٌ" :درّ هّووُى ِةُرووُى عكُ ووٕ َحووأ َطهّووٕ ِظ و سك فًّ و دؾ ّ و َت٨قّووا تُحّووا
دؾّع ،درش٠ح درثةّول ِ٨شولم رليوّع دضُحٯوا ،دضواى َدضهو طق ت٨شولم رليوّع دضُحٯوا،
فوْ ظل حكُ وٕ درُحوأ درُطهّوٕ ت٨يوبٗ دنعخ بو د نّ بّوٕ َسّ سوّٕ ،وٓ حول سّ سوْ
فوْ درانّ يك د ِكُى"(.)3
ٔ -المرجع نفسو.

ٕ -المرجع السابق.

ٖ -مقابلة مع قناة الميادين برنامج "لعبة األمم"ٕٓٔٛ/ٔ/ٖ ،؛ متوفر على الرابط:
http://www.almayadeen.net/
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فوْ دـع م ،ميكو وى نشعهعج ف ُنٕ وو دـ٠ػو د غؼوُؾ ُووف حوز دهلل
ممث ً٠بأ ّهٌ درق م (درشوّا حشوو نؼوب دهلل) الرد٘ درقواَدى نلوٖ دروّ و َحوُ درشّ سوٕ
درشقُإِ َحبَبً دريت تظهً فوْ دضه ةَٕ ،ذر َفة ً رلهة ط د٣تّٕ:
 -1دؿب فوْ درّ و سعشع ب.
 -2درشقُإِ  ٟتبِا ح ً٠سّ سّ ً فوْ درّ و.
 -3درشقُإِ تبِا دسعش٠م ونؼ س دهلل وبل وٓ حل سّ سْ.
 -4درشقُإِ تبِا نؼبدً ا ُِ ً فوْ درّ و ً ك نت درعكلفٕ.
 -5درشقُإِ تبِا نؼبدً ح مس ً حعوٖ روُ كو ى نلوٖ حشو

ٚو د آٟحن وو درظوًاد٘

درّ هّ ١نً ؼع ج ي د درهؼب رعقزِز درقبغ دضلكْ َدضُو د٥ولّ ْ.
 -6درّ هّووُى  ٟصّو س هلووم ال ٟدرؼو ُا َدضة َ ووٕ َدرؼو َ ،وووا دسووع نُد وى ِؼو اَد
١كثب و ث٠ث سهُدد َي د ػ ُا ت سىْ.
 -7دؿل فوْ درّ و رو ِكُى ال ٟميهّ ً ص رؼو ً ،عكُ وٕ َحوأ َطهّوٕ ِظو سك فًّو
دؾ ّ ّ َ ،ع ُحاَ ،دنعخ ب د نّ بّٕ َس ٙسّٕ ػبًِ حكُ ٕ درُحأ درُطهّٕ.
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مه لٍفً إلى ترامة:
تآمر ٌىكسر على جدران المقاومح وأسىار القدش

د .ىحيد عتد امكسًـــً ىسعود
(ةاخث طىزي)

بغلىٍ ًت٘اصى ،تباك ٟاهعدٙد ًّ ارُعٌ ٞاهعزب ٞٚعو ٟاهقة ٞٚاهاوضط ،ِٞٚٚهٚط
بعد زار زاًي ُقى صاار ٝاه٘ ٙا املتخد ٝر اهقدظ فخضيي ،بيى ًِيذ بيداٙا ٓيذٖ
اهقةًٗ ٞٚا ٙضٌ ٟباهِلب ٞفي ٛاهعياَ ً ،َ1948يزٗراً باهِلضي ٗ )َ1967( ٞصيف صيزاٚ٢ى
املتلزر هغشٗ ٝبِو ٗغريٌٓا ًّ امليدْ اهاوضيطًِ ِٞٚٚيذ بيداٙا ارهاٚي ٞاهثاهثيٗ .ٞفييٛ
ٓذا املقاَ تباور ر اهذّٓ دلٌ٘ع ٞضاي

 ،هعى ًّ أٌٓٔا:

ال  -عو ٟاهقة ٞٚاهاوضطِٞٚٚ
ٓى غعز وم ارُعٌ ٞاهعزب ٞٚبارص - ٟفع ً
ٓى دًم ًا بإًلأُا هِصزٓ ٝذٖ اهقةٞٚ
ٓى كاْ هلا  ًّ -ارصاظ  -وٗر في ٛحدٗ

وم اهِلبٗ ٞاهِلضا

ر ٦بٕ نوو يو ٍ درعشو ٟٝد ٟ ،بوا وو درقوُأ الس دروُسدَ٘ ،ؼاِواًد الس درُنوا درو ٓ
و قوووٌ دضلوو نبوووا درقزِووز رل هووواَ درشوو ْ در ِ وو نْ فووووْ ؼوووب بةبوووُ دركّوو ى
درؼًُّنْ فوْ فلش

 ،ثم ٬درق ل نلٖ الو ا ثُسٔ نو م 1936مَ ،درعخو ذ ٟحةو ً وو

وكثب و طوبحن نببوْ فووْ نكبوٕ فلشو

نو م 1948مَ ،ػوُ ًٟالس بو اسٔ درشو٠م

درقببّ ٕ٬فوْ بريَد ن م 2002م دريت وُ٬ؿت َسخةت و ٕ در٘٠دد درث٠ث .ذر دراَس ٟ
ِزد  -فوْ َدوو دؿو  -شوع بًد الس ُِ هو يو دَ ،ذرو

وو صو ٠درةـو ٘ نلوٖ وٓ

ًٕ وَ ف ُنٕ نببّٕ تًاحن الس ة َ وٕ دضظوبَ درؼوًُّنْ فووْ دضه ةوٕ; فكو ى وى
مت غووزَ درقووبدا َق َرووٕ متزِةووٌ سّ سوو َ ً ّ٬دوعؼوو ا َ ً ِ٬د ع نّ٬وو ًَ ،دررتَِووج ضظووبَ
درظبا دَ١سط دؾاِا در ٓ بظبد بٌ َرِبٔ دـ س ّٕ د ١بِكّ ٕ٬آن دك كُناَرّزد
سدِزَ ،دؿقٕ و ص٠رٌ دـ ٕ درك لٕ ض ومسٌّ "دـبِف درقببْ"َ .حعٖ ِوٞآ ذرو
دـبِووف اَسٍ نلووٖ وك وول َ ووٌ ،ك و ى  ٟبووا ووو تًّٚووٕ ف ُنووٕ ووو د١اَدد دروويت
ٕٜٔ
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تظوكّل بتكووزدً ٟن ٠وووٌ فوووْ دروواَ درقببّووٕ دضشووعًافَٕ ،وووا متث٬لووت يو ٍ د١اَدد
مبي ُنوٕ ووو دضع ظوّخ َدضفووع َوػوخ

د١ووو٠م َدؿهو ب درو ِو ِقع واَى نلووٖ

درعيّّع دراِ َدر ٙفوْ َدضو ييب بقوا وى مت النوادايم النوادادً ّ٬وادً ك رةبؿو َٓ
َآ درظّخ َنز ْ بظ سٔ َغرييم.
ً  ٕ٬تل دم ُنٕ ك نت درق ل نلٖ الث سٔ درف َدرهفُس ب در ُدٙوف َدضو ديا فووْ
دراَ درقببّٕ دضشعًافٕ َ ،ه وٓ ٬تة س فّ بّهً ً ك ى َ ،و ثوم ٬درع ًّوا ٓ١
درقاَ درؼًُّنْ نفشَّ ً ٬د ع نَّ ً ٬اِهّ .ً ٬كل ذر ك ى ِوعم

ت٠اٍ وَ ت بّ نببْ

 آنوو دك  -بةّوو أ َالطووبدحن (ببنوو س يهووبٓ رّفووْ) هعِّووب دؿبكوو د دٟنة٠بّ٬ووٕ فوووْدرقو يَ ،دروويت ؽووام درُِٟو د دضعخووأ َسبّبعًو السووبدّٙل; الذ ن وول رّفوووْ نلووٖ ت بّووق
ف ُنووٕ ووو درهعبِ٬وو د دروويت ٨ب٬بووت س و بة ً َك نووت ن خووَٕ ،طلووا ووو درةّوو ادد
دضفرتؿٕ رعل درعخبك د فوْ دراَ درقببّٕ تهفّ ص ّعٌ دريت ونا٬ي بإحك٭ م بقا وى
اس ٬تلو درةّو ادد ووو صوو ٠اَسدد كث٬فووٕ ،ع٬بقو ً فوووْ ذرو دسوورتدتّيّ د عهُنووٕ
ك  ٟعث َدؾ

 َ ،شعخا ً وسلُ (تقلّم درعفكري) َدر ٓ ِقا مبث بٕ نلمٍ ظًوب

بقووا دؿووب درق ض ّ٬ووٕ درث نّووٕ ،حّووث ِكووُى ذر و د١سوولُ ف ٬ق و ً ٟبقووا التة و ى ً و سدد
دٟتؼ َدرعُدػل َدرظخو درق طفوْ در ٓ ِق ل ن ول د١اسِهو ر فووْ دؾشوم فّثوب٬ط
ن وول درووعفكري دضه ةووْ َِة وُ ٓ٬درفقوول دضووهقكص وَ سأ درفقوول ،فخووبحن رّفوووْ ب و ر
شوو س دروووعفكري درقببووْ َد٥سووو ْ ٠فوووْ وـوو ِ ٍ د١ػووّلَٕ ،حوو  ُ٬درؼووبد درقببوووْ
درؼووًُّنْ الس ػووبد ط ٙفوووْ و ييب (نببووْ – نببووَْ ،السوو – ْ ٠السووَ .)ْ ٠فوووْ
درُوت نفشٌ ،و ت بقض درةّ ادد درقببّٕ  َٟ -تزد  -ب ررتَِج رهًج رّفوْ  -سو رف
در كب َ -دٟنشّ ا صلفٌ ال ق ن ً فوْ تهفّ دراَس در ٓ كُلّفت بٌ.
ركو نلٖ دربغم و كل دؾًُا َدٟسرتدتّيّ د َد١س رّا درويت دتبقًو ببنو س رّفووْ
َتبهعًو  -ط ٙقوًٕ  -بقووض درةّو ادد درقببّووٕ ،فووإى دربِ و ح ػووبٓ وحّ نو ً مبو  ٟتظووعًْ
درشفو; الذ سبن ى

ظًبد ف ُنٕ و درقةبو د درويت وفظولت لو ح ذرو دضخ وط،

َرقل وببر تل درقةب د:
وَ :ًٟحب متُر ن م 2006م دريت فـخت دؿكّ م درقب َوثبعت وى درقاَ ٬درؼوًُّنْ
فب٬ا َيم ٫و ُد بعـخّ ٌ رعهفّ ك ّ و د وسوّ ايم; الذ صل وت نعو ٙج تلو دؿوب
ٕٕٓ

دَ١سداَ ،نووزرد درعف و حن درظووقُ درقببّووٕ حووُ قووُس دضة َ ووٕ َتفُِـووً و ووب محوول
وـ و ِ ي دضؼووريِٕ ،ك و وظًووبد وى وٓ ق َرووٕ ٟصوورتدا ذر و درهشووق دضة و َم تبوواَ
شعخّلٕ.
ث نّ ً :دنعؼ س دراَرٕ َدرةّ أ َدرظقا درشُسٓ نلٖ درقؼ ب د دريت ر٬ ٨ج بً رعوا ري ولقوٕ
درؼ ُا د١ك فوْ َ ٌ تهفّ ك ط د ٥وبدمَ ،ذرو نلوٖ دروبغم وو درـوخ دضو رْ
َد٥سي بْ َد٥ن ْ ٠در ٓ ي ِشبق رٌ ثّل فوْ درع سِخ; فك نت دضف أٔ فووْ ػو ُا
درظقا َدؾّع َدرةّ أَ ،فظلت نعبِ د َك ّ د ببن س رّفوْ َ ظغلٌّ.
ث رث ً :صبَج دضو سا دروّ

(ونؼو س دهلل) وو و ةوم درُػو ِٕ درشوقُإِ بةؤُ ي تقًواي

درشقُاِ ٕ٬و وبل ،عشلّخ ً فوْ ذر بقزميوٕ  ٟتهوث  َ ،وهًج ووُِم ِ ٟقوبحن دضُدسبوٕ،
َسّ سٕ َدؿخٕ  ٟوبفً تًاِا َ ٟالغبد٘ .في ٘ حّهً درةوبدس بإنو أ يو د دضو سا الس
و ة ٌَ ،ذر ن النظ ٘

ِش " ٖ٬درعخ رف"َ ،بةّ أ السبدّٙلّٕ ب عّو ر َروّص ك و

ِعوووو ونًو و وّو و أ سوووقُإِ ،ف رشوووقُإِ  ٟتقووواَ كُنًو و فوووبا نـوووُ هفّو و َادفو و
رلعك رّف

وطة  ٌٙد ٥سدتّ َدرة بِ .

فوْ َدو دؿ َ ،نلٖ دربغم و وى ؼ رف درقاَدى نلٖ درّ و وا دسوعخام تبسو نعٌ
كلً َ ُدساٍ (َِ ٟزد ) فوْ ق َرعٌ الن أ درّ و الس و ةم درُػ ِٕ ك و كو ى; الٟ
وى درؼ و ُا د١س و ُسٓ رلّ هووّ بةّ و أ ونؼ و س دهلل وووا ط وكّل ِ َٟ -ووزد – ف ووأٔ
ػ و ا ٕ ضخ

وو د درعخوو رف فكوو ى درةووبدس بعووا ري درووّ و بكوول كُنوو د (دربظووب

َدؿيب َدرظيب)َ ،فبض حؼ س ي ِ٨بق رلّ هّ ال ٟدهلُدَ٘ ،رُ دسع نُد ضهقٍُ .فوْ
دضة بل ،دسع

سا درّ هّ درُػُ حعٖ درق ػ ٕ دربِ ض ن درـبب د درؼ سَصّٕ

درب رّشعّٕ .ذر كلٌ واث ب رعزد و و درةـو ٘ نلوٖ ادنوع فووْ سوُسِٕ٠ َ ،حةوٕ
فلووُ د٥سي و بّ فوووْ دؾّووُ درةلّلووٕ دضعبةّووَٕ ،فوووْ ظوول تؼ و نا دؿوواِث د٥ولّ ووْ
َدراَرْ نو بُداس رلخل درشّ سَْ ،يُ د ١ب در ٓ ِ٨قا ٬الن٠ن ً ػبو ً بفظل درُ ِٟد
دضعخأ َدركّ ى درؼًُّنْ َورً ٟم فوْ دضه ةٕ فوْ تهفّ

ظوبَنًم درعوآ بٓ درو ٓ

دسووعغبا د٥ن٭ووادا رووٌ نظووبدد درشووه َػووبفت نلّووٌ آٟحن دضلّ و سددَ ،وَكلووت ويووم
ف ػلٌ الس ببن س يهبٓ رّفْ.
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فووووْ ظووول َدوو و درفظووول ذدكَ ،فووووْ ق َروووٕ رةلوووا درهعو و ٙج َدسوووعب وً  ،كو و ى  ٟبوووا
رل عووآ بِو ووو دٟنعة و الس دـ ووٕ ( ); فك و ى وى و و م درووبّٙص د ١بِكووْ تبد ووا
بإن٠ى وبدسٍ بهةل سف سٔ ب٠اٍ الس درةواض دحملعلوَٕ ،ذرو بو رعزد و و ظًوُس  ٠وذ
درع بّ بو اَ دـلوّج َدركّو ى درؼوًُّنْ الس درقلووَ ،فووْ ظول ُ وٕ درفعّو درويت
وطلةً درقاِا و دضع ظّخ فوْ اَ دـلّج َبقض دراَ درقببّٕ عـو هٕ دؿكوم
"طبن ً" بأى السوبدّٙل رّشوت نواَ٬دً َوى وع هلو ِ٨قوا ٬حبد و ًَ .روّص ذرو فخشوا ،بول الى
الِووبدى مب و متث٬لووٌ ووو انووم رلعّ و س دضة و َم (درظووّقْ دربدفـووْ درك و فب فوووْ نعووبيم)،
َكو ر درعّو س دضةو َم (ونؼ و س دهلل َحووز دهلل َدضةو َ

فوووْ سووُسِٕ َدرقووبدا); يووم

د١ناد٘ دؿةّةّوُى .كول ذرو المنو ِوعم وو و ول تًّٚوٕ دضهو َد١سؿوّٕ رهشوف وسوص
درةـّٕ درفلش ّهَّٕ ،ولا دضق ّ د درُدوقّوٕ ضعلُ ّوٕ درظوقا درفلشو ّ

وو صو٠

تشووُِق دضةُرووٕ درزدٙفووٕ َدٟانو ٘ درب طوول وى درفلش و ّهّ يووم  -فوووْ د١سو ض  -درو ِو
ِقعاَى نلٖ السبدّٙل ،عّث ِعم تًّ ٕٚدرظقُ درقببّ ٕ٬رلةبُ بً د د ١ب.
ووو درُدؿووذ وى ظ و يا شلشوول درعووآ ب دضق ػووب نلووٖ درةـ و ِ درقببّووٕ َنلووٖ سوسووً
وـووّٕ فلشوو

ووو درؼووً ِهٕ َد ١بِكوو ى َوتبوو نًم ووو د١نع ووٕ درقببّووٕ  ٟتووزد

شع بٔ ،ركو و درُدؿذ وِـ ً وى دضف آد دضخّبوٕ  ٣و وَرٚو دضعوآ بِو  ٟتوزد
تعُدس ،فك دنكفأد نريدى ببن س يهبٓ رّفوْ بشةُط دضوٞد بٔ َفظولً فووْ سوُسِٕ
َربه ى َدرّ و َدرقبدا بؼ ُا قُس دضة َ ٕ َف نلّعٌ درظقبّٕ; فإى آٟد آصب فؼُ
دضٞد بٔ دضع ثل فوْ وبدس تبد ا بهةل درشف سٔ د ١بِكّٕ الس درةاض رو ِكوُى وسوقا
حع ً وو سو بةٌَّ ،ميكوو رهو وى لوزم بوأى ذرو درةوبدس ووا حوب٬ك دضّو ٍ دربدكوأ،
َِقووا مبف ووآد رّشووت ببقّووأ َغووري س و سٔ ؿلووف دضعووآ بِوَ ،سووععل دراَرووٕ درشووُسِٕ
ب وّٕ َوُِٕ نلٖ غري

مته ٍ وَرٚو َ ،سُّدػول حوز دهلل فووْ ربهو ى ظوُدسٍ دضةو َم

فوووْ ظوول دضزِووا ووو درةوؤُ َدضهقووَٕ ،سّع٠طووٖ وبِبو ً د ١وول د١صووري َ١رٚو فوووْ درووّ و
َِ و يا واسدج دربِ و ح ،فأنؼ و س دهلل َدؾووّع درووّ

َ ووو َسدًٙووم درظووقا درووّ

ٟ

ِزدرُى ِش بَى ٠حم وس ُسِٕ و درؼ ُا َدرعخآ در ٓ سّعخاث نهٌ درع سِخ.
المج  ،ًٟرةا وِةو دضعآ بَى ِةّه ً ِ ٟا ف  ًٟرلظ  ،وى درةـّٕ درفلشو ّهّ ٕ٬سوعبةٖ
درةـّٕ دضبكزِٕ رلقب َدضشل
ٕٕٕ

.
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وجدي امصسازي
كادث وةاخث

أوالً :خىهر اٌصراع وادلشارَغ االضرؼّارَح يف اٌؼامل اٌؼريب
ًييّ ح ٚي لص٘صيي ٞٚاهشًيياْ ٗاملليياْٙ ،غ يلّى املغييزٗر ا صييتعٌار ٜا ًقٙيياه ٛلطييزًا
ٗب٘وٙاً عو ٟا تٌعا اهعزبٚيٗ ٞا صيالً ،ٞٚأًيا ًيّ حٚي عًٌ٘ٚي ٞا ُتغيار ٗلطي٘رٝ
ًذٓبٕ اهزأمساه ٛفٔ٘ ًغزٗر يثى لطزاً عو ٟاهعاي كوٕ ،حٚ

عاُ ًّ ٛصٚاصا ٕ

املاهٚييٗ ٞا تصيياو ٞٙا صييتعٌار ٞٙوٗي اهعيياي كويئا ًييّ عييزق آصييٚا ٗحتيي ٟوٗي أًزٙلييا
اهال  ِٞٚٚغزباً.
ب رهشبٕ رق ضه درقببوْ ٟ ،تع خوُس ص وُسٔ دضظوبَ دٟسوعق سٓ نلوٖ بدكوز درثوبَٔ
درهف ّٕ َدر بّقّٕ فخشاَ ،ذر نلوٖ دروبغم وو كوُى درشوّ بٔ نلوٖ تلو درثوبَدد
بظكل ك ل تقا دهلاحن دربّٙشْ در ٓ ِشقٖ الرٌّ دضظبَ دٟسوعق سٓ فووْ درقؼوب
دربديوَ ،ركو يه ك كو طب درعةشوّم دؾغبدفووْ دضوب نلوٖ وسوص ط ٙفّوٕ َنبوّوٕ
َ يبّٕ ...الخل .حّث الى ذر درعةشّم َدرق ل نلٌّ ِش يم و ن حّٕ فوْ ػبحن درهعب
نووو

و

دٟسووعق س دؿةّةّووَٕ ،ؽلووق ظووبَحن درعةشووّم  -ووو دره حّووٕ د١صووبٗ -

فع ق و د يظ٬ووٕ َغووري ع سووكٕ َو بلووٕ رلعيبِووف فوووْ وتووُى حووبَ ادصلّووٕ ،رّووعم
رل ظبَ دٟسعق سٓ دسعث س ذر كلٌ فووْ ػوبحن درةوُٗ درشّ سوّٕ َدمع قّوٕ فووْ
ي ٍ دمع ق د نوو درةـو ِ درُطهّوٕ دضلخوٕ دضع ثلوٕ ع ِوٕ درشوّ أ درُطهّوٕ َدرعخوبس
درظ ل نو دضهعُ ٕ دٟسعق سِٕ.
ُ - 1عز٘ ٞٙظ اهت٘ ز ًٗغزٗر اهغزق ارٗص اجلدٙد:
طووبح ربّغهّووُ ببههشووكْ ( شعظ و س د ١ووو درةووُ ْ فوووْ نًووا درووبّٙص د ١بِكووْ
د١سبق ّ ْ ك ستبَ ،وحا وذكٖ هعبٓ د ِ ٥رّٕ د ١بِكّٕ دضق ػبِو) نعبِٕ
وطلق نلًّ ش ٖ "وُض درعُتب"َ ،يوْ نعبِوٕ تععو فب ةُٟتًو و

ظوبَ ال ِو رْ
ٖٕٕ
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ػًُّنْ آصب يُ (درظبا دَ١سط دركبري)َ ،وا وصو طبحوٌ توأَِ٠د كوثرئ كو ى
آصبيو ةُرووٕ (درظووبا دَ١سووط دركووبري دؾاِووا) دروويت تبهعًو الادسٔ بووُغ (دٟبووو) فوووْ
وَدسط درقةوا دَ١

وو درةوبى دؿو رْ ً َ .و ك نوت توأَِ٠د ذرو دضظوبَ ; ال ٟونوٌ

ِشعها دوعؼ اِ ً نلٖ ـ ُى دسعغ ٠درّا درق لوٕ درقببّوٕ دربصّؼوٕ َدٟنع و ا نلوٖ
دضّ ٍ دره بقٕ و د١سدؿْ دررتكّٕ َدسعث س دُ ١د درقببّٕ.
 ب٘ٓز ُعز٘ ٞٙظ اهت٘ ز:ِه لق ُيب ي ٍ درهعبِٕ و ؿبَسٔ تفعّوت درواَ درُدوقوٕ و بو وفغ نشوع ى طوبو ً
الس بو

دضهووا

هُبو ً ثووم الس ـووّق بوول در و سا غببو ُ ،نلووٖ دنعبو س وى يو ٍ دروواَ

متعل تهُن ً غبدفّ ً فبِادً ،ك ونًو لّٚوٕ بو ر ُدٙف َد١نوبدا َد١اِو ى دضخعلفوٕ،
َغهّٕ ب رثبَدد در بّقّٕ َ .و يو ٍ دضق ّو د َؿوقت درهعبِوٕ ؿوبَسٔ دٟسوع بدس فووْ
تفيري دؿبَ َتغ ِٕ درؼبدن د فووْ يو ٍ دربلوادى ٥نو أ به ًٙو وو اِوا كبلوادى
وح إِ درةُ ّ د َد١اِ ى َدر ُدٙف.
ك وى الط نٕ ي د درهُ

و دؿبَ د٥ثهّٕ فوْ تلو دربلوادى سوّيقل وو ال ك نّوٕ

دسعق أ ي ٍ دربلادى رعُدرنً َدسعةبدسي و بدً طبٌ شعخّل رقظبدد درشه  ،نهواي
سعع كو و بِك و درشّ بٔ درع ٕ نلٖ ثبَدتً ب ٟنع ا نلٖ ذسدنً د١ووُٗ فووْ
دضه ةووٕ َيووُ دركّ و ى درؼووًُّنْ ،ك و وى تفعّووت اَ دضه ةووٕ الس اَِوو٠د ػ وغرئ
عه حبٔ سّخا و فبػٕ حاَث وٓ ت ُس وا هبٓ فًّ ،

سّخ ْ السبدّٙل َِقزر

َ ُاي كةُٔ ك ٗ ب تل دراَِ٠د دضعؼ سنٕ.
رةوووا طوووكل ظوووبَ درظوووبا دَ١سوووط دؾاِوووا دضبحلوووٕ درث نّوووٕ فووووْ دٟسووورتدتّيّٕ
د ١بِكّٕ دريت تـ هعً نعبِٕ ببههشكْ (وُض درعُتب)َ ،ر ر ن لت د ِ ٥رّٕ
د ١بِكّٕ نلٖ انم درقاَدى د٥سبدّٙلْ نلٖ ربه ى ن م 1982مَ ،ك ر ؿببٕ و نو
دَ١سَ ،دتف و د وَسلُ دريت متخض نهً كّ ى هةُؾ رلفلش ّهّ  .ركو سبن ى
تلةٖ ظبَ درظبا دَ١سوط دؾاِوا ؿوبب د ع٠حةوٕ الثوب دنشوخ

السوبدّٙل وو

و و غووزٔ َ ووو دؾهووُ درلبه و نَْ ،دطووعق دٟنعف ؿووٕ درفلش و ّهّٕ درث نّووٕ; في و ٘د
وحادث  11سبع

2001م رعاطو دضبحلٕ درث رثٕ ضظوبَ درظوبا دَ١سوط دؾاِوا ،الذ

مت دحووع ٠وفغ نشووع ى ووو وبوول درةووُدد د ١بِكّووٕ ،ثووم تبقعً و درقووبداَ ،فوووْ درُوووت
ٕٕٗ

نفشوووٌ افقوووت و بِكو و بو و رةُٗ دٟنفؼو و رّٕ فووووْ درشوووُادى  -بةووؤُ  -ضّوووادى درق ووول
درشّ سووْ َ ،ووو ثووم و ٘ تظووكّل و ِشو ٖ ؼو رف اَ دٟنعوواد درقببووْ فوووْ الط و س
دضظبَ دٟسعق سٓ ذدتٌ در ٓ ِق ل نلٖ البق ا درةوُٗ درقببّوٕ نوو دؾبًوٕ درفقلّوٕ فووْ
ُد ًٕ درؼً ِهٕ الس ػبدن د وُصبَٗ .فوْ الطو س اللو ر دضظوبَ ذدتوٌ افقوت و بِكو
بإسووبدّٙل رظووو حووب (متووُر 2006م) ؿووا حووز دهللَ ،حووب 2008م2009/م ؿووا
حبكٕ مح ض فوْ و

غزٔ ،ركو السبدّٙل فظلت فظ ً٠ذسِق ً فووْ يو ٍ دؿوبَ ،

ف سع ب تقبض ظبَ درظبا دَ١سط دؾاِا رـبب د وُِٕ و قُس دضة َ ٕ.
فوْ درّ و ،وطقلت و بِك نو طبِق نع م ػ ح حوب 94م نلوٖ دؾهوُ دروّ

،

َست حبَ ؿا ونؼو س دهلل فووْ ػوقأ مشو دروّ وَ ،كو ى دضخ وط بقوا ذرو وى
ِشّ ب ونؼ س دهلل نلٖ "دؾغبدفّ درزِإِ" ،فّ ِه آ دؿبدك دؾهوُبْ ب ٟنفؼو .
َِأتْ ظبَ درشوعٕ ووو رّم درّوُم عه سوب ً و دضخ وط دٟسورتدتّيْ ذدتوٌ ر ِ ٦رّوٕ
د ١ريكّٕ.
و دن ٠وووٕ درببّو درقببووْ و ٘د دٟنعف ؿووٕ درعُنشووّٕ َبقوواي دضؼووبِٕ رعُ ووٌ طلةووٕ
اِووأ الس ذروو دضظووبَ دٟسووعق سٓ َنعبِووٕ وووُض درعووُتب َ ،وو تووزد د ِ ٥رّوووٕ
د ١بِكّووٕ ؼ و َ حووبحن ي و ٍ درثووُسدد َتُ ًًّ و فوووْ صا ووٕ ظووبَنً ذدك ،ال ٟوى
دٟنعؼ و سدد د١صوورئ حملووُس دضة َ ووٕ َيزميووٕ ادنووع ،وووا سووااد ؿووببٕ وُِووٕ وصووبٗ
ضظبَ درظبا دَ١سط دؾاِا َنعبِٕ وُض درعُتب دٟسعق سِٕ .ركو نلٖ دربغم و
تل درـبب د دريت وػ بت تل درهعبِٕ د ِ ٥رّٕ ،ال ٟونًو و توزد مبث بوٕ دربكّوزٔ
د١س سّٕ َدٟسرتدتّيّٕ ر ِ ٦رّٕ ،فو ٠توزد

ّو اِو وصوبٗ فعُحوٕ رعهفّو ويوادحن

تل درهعبِٕ ك رُسوٕ د ١رِغّٕ فوْ دضغب درقببْ َ لف كباسع ى درقبدا.
 - 2اُتصار ارحاو ٞٙاهقطب٘ ٗ ٞٚص ُا٘ ا صتعٌار:
واٗ تفكو دضقشووكب درظووبوْ فوووْ نً ِووٕ درةووبى درقظووبِو رعشووّا درُِٟو د دضعخووأ
د ١بِكّووٕ ضظووًا درهعو م درقو ضْ َتظووكل ح رووٕ ووو د١ح اِووٕ درة بّووٕ .ك و صلةووت
و بِك السي ب ً ذد ط ب ٍ اَرَْ ،ذر بعاصلً فووْ كول كو ى فووْ درقو يَ ،دتً ًو
ووو تظ و ٘ ب ٥سي و

ح و تبغووا بفووعذ وسووُدا اِووأ َح و ِشووّل رق بً و نلووٖ ووُدسا

طبّقّٕ َ ُدا ص م تبِا دنعزدنً بأسصؽ د١مث ى.
ٕٕ٘
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ح رٕ وح إِ درة بّٕ دريت ؽلّةت فوْ درفـ ٘ دراَرْ درق م بعفك دٟؼ ا درشُفّيت
سووًلت درعخبك و د دٟسووعق سِٕ د ١بِكّووٕ ،حّووث دراداد درةوواسٔ د ١بِكّووٕ نلووٖ
درعووواصل فووووْ درظوووَٞى درادصلّوووٕ رلووواَ دضخعلفوووَٕ ،تُسوووقت سوقوووٕ دنعظو و س درةُدنوووا
درقشووكبِٕ د ١بِكّووٕ وِـ و ًَ .فوووْ د١صووري س و ي ت د٥ادسٔ د ١بِكّووٕ نلووٖ دنعظ و س
وُٗ د٥سي

َدرع بحن دريت متثل ذسِقًٕ ٨ت ٧كو و درعواص٠د درقشوكبِٕ فووْ درواَ

دضخعلفٕ و ًَٕ ،تق ل و ًٕ وصبٗ نلٖ صلخلوٕ درعُدرنو د د ٟع نّوٕ ادصول تلو
دراَ َ ،نلٖ سبّل دضث  ،د٥سي

َدرش٠ح درهَُٓ در ٓ ثل ذسِقوٕ درُِٟو د دضعخوأ

د ١بِكّوٕ رلعواصل درقشوكبٓ فووْ درقووبدا نو م 2003م ،وو ا درقوبدا رُؿو سّ سووْ
َد ع نْ كعلَ ،نلٖ ؿُ٘ ذر درُدو ته ت درهزن د در ٙفّٕ َدض يبّٕ دسوعغًٟ٠
رلعهُ دراميغبدفوْ در ٓ وعٌُِ بلا كبري َت سىْ ك رقبدا.
 - 3اهدٗر اه٘ظٚا ٛا صتعٌار ٜملٌاهم اخلوٚمل:
ِعًب َبظكل لْ نلٖ طُ ت سِخ درق ي درقببْ دضق ػوب وى مم رو دـلوّج َنلوٖ
سوسووً دض لكووٕ درشوووقُإِ وووا رقبوووت اَسدً َظّفّوو ً دسوورتدتّيّ ً فووووْ دضه ةووٕ درقببّوووٕ
ؿشو

ؼو ح د ِ ٥رّووٕ درق ضّوَٕ ،ذرو

ووو صو ٠ن لوً كووأادٔ رل خ فعوٕ نلووٖ

دضؼ ح دربرتَرّٕ ر ِ ٦رّٕ درق ضّٕ َ ،قُ يام ضظو سِ درقو ض درقببوْ َد٥سوْ ٠
درُطهّوووٕ َدرعخبسِوووٕ ،سوووُد٘ ب سوووعخادم واَدد ك ؿبكووو د درشووولفّٕ دؾً اِوووٕ وَ
ب رعهعّ و د د٥سي بّووٕ ك رة نووأ َتهعووّم ادنووع ووٞصبدً ،وَ ووو صوو ٠دضو َدرهفووُذ
درشّ سَْ ،ب رق ل ك ر نلٖ درعاصل رؼّ غٕ ونع ٕ حكم نببّٕ ظوُيٕ َف ووأ
رل ظبَ درُط

َتعخبك ن و ًزٔ د ١و َدضخ ببدد َ ٞسش د دراَرٕ دضخرتوٕ وو

ًَٕ ،دضُظفٕ فوْ سبّل درة

َدرعبقّٕ و ًٕ وصبَٗ .بؼوفٕٮ ن وٕ ،تقوا درشوقُإِ

مبث بٕ دره ُذج دضث رْ فوْ واد٘ كل تلو د١اَدس درُظّفّوٕ رؼو ح د ِ ٥رّوٕ درق ضّوٕ،
ك و تةووُم اَ صلّيّووٕ وصووبٗ كة ووب َد ٥و سدد َدربخووبِو بووأاَدس َظّفّووٕ وصووبٗ
طووووبًّٕ بعلووو د١اَدس درشووووقُإِ صا وووًٕ ر٠سووووعق س دِ ٥ووو رْ درغببووووْ د ١بِكووووْ
َدر ِ و نْ َك و ر دٟحووع ٠درؼووًُّنَْ .متثوول اَ دـلووّج  -المج و  - ًٟبدكووز
دوعؼ و إِ َوُدنووا نشووكبِٕ َ بدكووز دسووعة
دٟسعق سٓ ذدتٌ.
ٕٕٙ

ثة فّووٕ َسّ سووّٕ ؽ وام دضظووبَ

 - 4اهصزار يف ص٘رٗ ٞٙأٌٓٚتٔا ا ص ا ٚج ٞٚملعضلز اهغزق:
سووُسِٕ بُدبووٕ درظووباَ ،رلظووبا وِـ و ً قبكعووٌ و وووُٗ دٟسووعق سَِ .ووبتبط درظووبا
ك قشووكب ه و يض ر ِ ٦رّووٕ ب رق و ي درقببووْ دستب ط و ً َثّة و ً ه و دن وو٠ا درثووُسٔ
ؿبكو د درعخوبس درُطهّوٕ

دربلظفّٕ دريت ثلت ويم دؿلف ٘ دٟسرتدتّيّ َدروادن

درةُ ّٕ َدٟطرتدكّٕ فوْ درق ي كلٌَ .نلٖ دربغم و تفك دضقشكب درظبوْ فوْ
نً ِٕ مث نّه د درةبى درقظوبِو ،ال ٟوى دـ وب درو ٓ ميثلوٌ دضظوبَ دِ ٥و رْ ِ ٟوزد
قواو ً بواَ دضقشووكب درظوبوْ (سو بة ً)َ ،دضقبكووٕ فووْ سوُسِٕ درّووُم يوْ قبكووٕ
ن ضّووٕ ؼووغبٔ وـووب قووُس دضة َ ووٕ كأحووا وطبدفً و  .فو ضُو دؾُّسّ سووْ دض ّووز
رشووُسِٕ ِفووبض نلووٖ درووبَض درعخ و رف َدرووانم دركووبري رلاَرووٕ درشووُسِٕ فوووْ ُد ًووٕ
واَدد د٥سيو

د ِ ٥رّووٕ َدؾ نو د دضشوولخٕ دضانُ ووٕ ب رشوو٠ح د ١بِكووْ َدضو

دـلّيْ َدروانم درلُ ّشويت دررتكوْ١ ،ى سوُسِٕ متثول آصوب قةول ميكوو وى ميعوا
ن ٍ درهفُذ دربَسْ الس درظبا.
 - 5ار ٌار ا صتعٌار ٞٙيف اهٗ ٌّٚعال تٔا باهعدٗاْ:
تع عوو و درووووّ و مبُووو و

غبدفوووووْ َدسوووورتدتّيْ ع ّووووز ووووو درهووووُدحْ دٟوعؼوو و إِ

َدؾُّسّ سّٕ بإط٠هل نلٖ عبِو وو ويوم دربخو س درويت متثول ص ُطو ً ػ سِوٕ ي وٕ
فوْ درع سِخ درةواِم َدضق ػوب (عوب درقوب َ ،دربخوب د١محوب)َِ ،فؼول بّهً و ـوّق
ب

دضها در ٓ تعخكم بٌ زِبٔ ُّى درّ هَّٕ .متوب نو

ـوّق بو

دضهوا وغلوا

دربـ و َ ٙدرؼ و اسدد درعي سِووٕ ووو درظووبا َدرغووب  .ك و متعل و درووّ و وِـ و ً ثووبَدد
طبّقّٕ كبرئ (نف ّٕ َغ رِٕ َثبَٔ مسكّٕ... ،الخل)َ .كل تلو دضق ّو د ػقول وو
ي و د دربلووا ق و١ ً٠ط و اَ دٟسووعق سَ ،فّ و ىووؽ درقوواَدى درشووقُآ د ٥و سدتْ
دضانُم سّ سّ ً َرُ شعّ ً و د ١بِكّ َدر ِ نّ ِ ،عًوب لّو ً وى يو ٍ دؿوب
تًاحن َكأحا ويم وسب بً رلشّ بٔ نلٖ ـّق بو

دضهوا َدضوُدن ٛدربّٙشوّٕ درويت

الى نظ ت بظكل حةّةْ نلٖ ِا وُٗ َطهّٕ َؼبسِٕ سعٞثب نلٖ درعي سٔ َدٟسعث س
فوووْ دضووُدن ٛدـلّيّووَٕ .حو نُسو

وواٗ دربؼووب ب ػو ٍ و هووبٓ ووو ػووبد الولّ ووْ

َاَرووْ فوووْ دضه ةووٕ بب عً و  ،سووهاسك وى درشووّ بٔ نلووٖ درووّ و َدحع٠رووٌ يووْ ق َرووٕ
مم رو دـلووّج رلهفو ذ وو بكزِووٕ ـووّق يب وز ب رهشووبٕ هلو  ،فبواَى ـووّق يب ووز
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ِغاَ درّ و هف  -تل دض ر  -درُحّا الس عب درقب َ ـوّق بو

دضهوا (در بِوق

د١وب رلشُا د ١بِكّٕ َدَ١سَبّٕ دضشعًلكٕ رلهفط دـلّيْ).
سّ سّ ً ،تبٗ واَدد دٟسعق س َد ِ ٥رّٕ فوْ دـلّج وى وّ م سل ٕ ثُسِٕ َؼبسِوٕ
فوْ درّ و ِظكل ص بدً نلًّ َ ،ي د رّص ب رـبَسٔ بشوبا و ِةو ن و ميكوو وى
متثلووٌ ي و ٍ درشوول ٕ ووو ص ووب نشووكبٓ نلووٖ دؿوواَا دؾغبدفّووٕ ،ركووو دـ ووُسٔ
دؿةّةّووٕ يووْ فوووْ وثووب درعخووُٟد درشّ سووّٕ َد ٟع نّووٕ فوووْ درووّ و نلووٖ َدو و تل و
دض ر صؼُػ ً دض لكوٕ درشوقُإِ درويت تعظو سك و دروّ و دركوثري وو دـؼو ٙؽ
د ٟع نّٕ َدرثة فّٕ; فهي ح درثُسٔ فوْ درّ و وا ِكُى درظوبدسٔ درويت تًّو ٛرعخوُٟد
سّ سّٕ َد ع نّٕ فوْ درشقُإِ  ٟتشوع ّ درعق ول قًو ب وبا وصوبٗ غوري دؿوب .
فو رّ و فووْ نّوُى دٟسووعق س ِقوا نهؼوب ص وب سّ سووَْ ،ذرو

وو حّوث ال ك نّعووٌ

ؼفّووووز درووووعغريدد د ٟع نّووووٕ َدرشّ سووووّٕ فوووووْ دضه ةووووٕ بب عًووو  ،ك ووو وى دضُووو و
دؾُّسّ سوووْ دض ّوووز حو و ِةو و فووووْ ِوووا سووول ٕ ثُسِوووٕ َؼبسِوووٕ ِؼوووري ص وووبدً نلوووٖ
درعخبكو د درقشووكبِٕ ر ِ ٦رّووٕ درق ضّووَٕ .بقّووُى دوعؼو إِِ ،ؼووري درووّ و

قو ً

ر٠سعق س بشبا ثبَتوٌ در بّقّوٕ َ ُوقوٌ دٟسورتدتّيْ ،حّوث تؼوبذ درشوّ بٔ نلّوٌ
٠ذدً ض ر دـلّج تعخلؽ بٌ و طبذ الغ٠ا الِبدى ضـّق يب ز.
ثأُاً :اٌرحرر وادلماوِح وفٍططني (ػٕاوَٓ ِرؼذدج ٌمضُح واحذج)
نظووأد حبكو د درعخووبس درُطهّووٕ درقببّووٕ فوووْ ظوول درعووبَحن درشّ سووّٕ َدٟوعؼو إِ
َد ٟع نّٕ َ درثة فّٕ دضعظو بًٕ درويت تقّظوً بلوادى درقو ي درقببوْ ،ركهًو ي تعًوب
١سب

ذدتّٕ نببّٕ فةط َفق وُدن ت ُس دمع ق د َن توأثريدد دضفو يّم درثة فّوٕ

ك ررتدث َدراِو َدرلغٕ فوْ حبكٕ ت ُس ي ٍ دمع ق د; الذ الى دٟسعق س  -بظكلٌّ
درةوواِم َدؾاِووا  -ك و ى ويووم در٠نووب در و ِو وثووبَد َس و ي ُد فوووْ تأِّووا درعووبَحن
َد ٟع نّٕ َدرشّ سّٕ دريت يّٚت رعًُس حبك د درعخبس درُطهّٕ َوّ م درثُسدد فوْ
درق ي درقببْ ،ف  ِ ٥رّٕ ب بّقعً درع ضٕ َدٟسعهزدفّٕ َبًيُ ً نلوٖ وسَدح درهو ض
َرة ٕ نّظًم  ٟبا وى تُرّا درع با كبا فقول طبّقوْ ِ٨قو نوو ةوت درهو ض َسفـوًم
ر٠سعغَ ٠دٟسعقب ا.

ٕٕٛ

ك و رقبووت درةـووّٕ درفلشوو ّهّٕ وِـوو ً اَسدً ً و فوووْ تكووُِو يوو ٍ دؿبكوو د،
َن لوت درةـووّٕ درفلشو ّهّٕ  -بكُنًو علُ ّووٕ طُِلووٕ ي تووع كو درظووقُ درقببّووٕ
َد٥سوو ّٕ ٠ووو حلووً – نلووٖ الحووادث تأػووّل الِوواُِرُ ْ فوووْ دؿبكوو د دضة َ ووٕ
رلكف ح و و ل درةـوّٕ درفلشو ّهّٕ اَى دٟكعفو ٘ بعخبِوب وَط نًو در ُة بِوٕ .فقلوٖ
دربغم و كُى دؿ ٕ رعًُس ي ٍ دؿبك د ك نت ح ٕ ذدتّوٕ فبؿوعً درعوبَحن
دضُؿُنّٕ دريت ِقّظً كل بلا نلٖ حوأ ،ال ٟوى و حواث كو ى فووْ حةّةعوٌ اروًّ٠
نلٖ َحأ د٥سدأ َدرةـّٕ دٟنش نّٕ ََحأ دضؼري دضظرتك ب بلوادى َطوقُ درقو ي
درقببووَْ ،ارووّ ً٠وِـو ً نلووٖ َحووأ دـ ووب درُ ووُآ درو ٓ متثلووٌ السووبدّٙل َ ووو صلفًو
دضظبَ د ِ ٥رْ دٟسعق سٓ نلٖ دربلادى َدرظقُ فوْ درق ي درقببْ ككل.
 - 1اهتبع ٞٚاهيت فز ٔا ا صتعٌار اجلدٙد عو ٟاهدٗي ٗارُعٌ ٞيف اهعاي اهعزبٛ
بقا وى دطعقلت درثُسدد درقببّٕ فوْ وشّهّ د َسعّهّ د درةبى دض ؿوْ ؿوا درُ وُا
دٟسووعق سٓ در ِ و نْ َدرفبنشووَْ ،واد رشووةُط نفووُذ تلو د ٥دطُسِو د َسووةُط
درظوووكل درةووواِم ر٠سوووعق س بكُنوووٌ دسوووعق سدً نشوووكبِ ً ب طوووبدً; نو و اد درةوووُٗ
دٟسوووعق سِٕ رع وو سض نفُذيوو فووووْ دضه ةوووٕ درقببّوووٕ وووو اِووواَ ،ذروو فووووْ طوووكل
دسعق سٓ اِا ِع ثل فوْ فبض درعبقّٕ درك لٕ رعل درةُٗ فوْ دؾُدنوا درشّ سوّٕ
َدٟوعؼ و إِ َغريي و ووو دؾُدنووا دؿُِّووٕ فوووْ حّ و ٔ درظووقُ َدمع ق و د درقببّووٕ
دضشوووعًافٕ َ ،وووو صووو ٠تو وأثريدد ُؿوووُنّٕ ؽلةًو و درظوووبك د د ِ ٥رّوووٕ نو و ببٔ
درةوو سددَ ،ب سووعخادم َسوو ٙل عقووواأ تعـوو و درشّ سوو د دٟوعؼوو إِ دٟحعك سِوووٕ
َدرةبَض دربهكّٕ َدضش نادد دراَرّٕ َغريي .
(و) درعبقّٕ دٟوعؼ إِ:
نق و ب رعبقّووٕ دٟوعؼ و إِ كظووكل ووو وطووك دٟسووعق س دؾاِووا ،وى تكووُى
دضُدسا د١س سّٕ فووْ دٟوعؼو ا دحمللوْ رلبلوا دضشوعةل (طوكلّ ً) ؼوت سوّ بٔ دروبوض
و دٟحعك و سٓ رلظووبك د د ِ ٥رّووٕ ن و ببٔ درةو سددَ .ب رهشووبٕ رل ه ةووٕ درقببّووٕ،
ن أ

ترتكوز تلو درشوّ بٔ نلوٖ دضوُدسا درهف ّوٕ دضُ وُأ فًّو بوُفبَٔ ،صؼُػو ً

ه ةٕ دـلّج درقببوْ َدرظو م َدرقوبدا َو وزد٘ وو مشو درةو سٔ د١فبِةّوَٕ .درشوّ بٔ
نلٖ تل دضوُدسا ِـو و دٟسوعغ ٠دضب طوب رشوك ى دربلوا دضشوعًاحن وو دٟسوعق س،
ٕٕٜ
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َك د دٟسعّ ٘٠دضهعم نلٖ وغلا درف ٙض در ٓ تهعيٌ ؤُ درق ل دحمللّوٕ ،الؿو فٕ الس
ز٘ وو درفو ٙض درو ٓ وةةوٌ د٥نعو ج درشولقْ درؼوغري َنشوبٕ قّهوٕ وو اصول ف ول
درشك ى.
ذر درظكل وو دٟسوعق س بةوْ فووْ كوثري وو دضهو طق سغوم ؼبسيو وو وطوك
دٟسعق س درةاِمَ ،

بَس درز و طبود تغريدد نلٖ تبكّبٕ سوض دض دٟسعق سٓ

درش بق فوْ تل دضه طق; الذ درادا نؼّا سومس بلادى سومس رّٕ وصوبٗ كوو (و بِكو
َوض نّوو ) نلوووٖ حشوو

بلووادى ك نوووت فّ وو سوووبق ٨شووع٧ق ٭بٔ رعلوو دضهوو طق ب رظوووكل

درقشكبٓ (فبنش َببِ نّ )َ ،ي د ك ى هبٓ ن تاص٠د دسعخب سدتَّٕ ،وِـو ً
ن ا ج دربس ّل د ِ ٥رّوٕ ذدد دضه طو ٛدضخعلفوٕ ،رع٨عًوب يو ٍ درعبقّوٕ فووْ د١صوري
ط بقو و ً ن ضّو و ًَ ،تقكوووص  -وكثوووب فوووأكثب  -در بّقوووٕ دؾ نّوووٕ رلهُّكُرُنّ رّوووٕ
(دٟسعق س دؾاِا).
( ) درعبقّٕ درعي سِٕ:
درعبقّووٕ درعي سِووٕ تق و دوعؼ و س درق٠و و د درعي سِووٕ رل ه و طق دروويت ك نووت شووعق بٔ
وووامي ً نلووٖ ولووٕ ووو دربلووادى دربومس رّووٕ دضعةا ووٕ دروويت توو م قًوو وغلووا درؼووفة د
درعي سِٕ .ف رق٠وٕ دٟوعؼ إِ َدرعبقّٕ درعي سِٕ ػقل دوعؼ ا دربلا دضشعةل (طوكلّ ً)
حش س ً َونز فوْ ح رٕ دبع ٘٠دربلا دربومس رْ درظبِ ب ربكُا َد١ر و د; الذ بُسو
د١صري الردحٕ ونب ٘ د١ر د دٟوعؼ إِ نو ك يلٌ ََؿقً فووْ ولوا دربلوا درعو ب روٌ.
َميكهه فوْ درؼاا ذدتٌ دٟسوعا ٟب نقك سو د ور وٕ سكوُا دٟوعؼو ا د ١بِكوْ
نلووٖ دوعؼو ادد اَ و بِكو در٠تّهّووٕ فوووْ نو ْ (1957م َ1958م) ،ك و ميكووو
دسع ك س د١ر ٕ دٟوعؼ إِ درق ضّٕ ن م 2008م ،حّث ؼ لوت وز٘دً وو تبقو د تلو
د١ر ٕ اَ دـلّج درقببْ َنلٖ سوسً دض لكٕ درشقُإِ .نلٖ دؾ نا د٣صبِ ،عم حل
ظوو كل دركشوو ا دٟوعؼوو آ درووبديو فوووْ اَ سومس رّووٕ ن ضّووٕ ووو صوو ٠ػوو سٔ
درش٠ح دضبعٕ بظكل غوري نو آ و درواَ درع بقوٕ َ ،هًو نلوٖ سوبّل دضثو ػوفةٕ
درش٠ح د ١بِكّٕ

ٖٕٓ

دض لكٕ درشقُإِ فوْ ُِ 2017م.

(ج) درعبقّٕ دض رّٕ:
دربومس دٟسوعق سٓ مبو ميلكوٌ وو حبِوٕ رلخبكوٕ بشوبا فبؿوٌ تبقّوٕ

دسع

دوعؼ إِ ك لٕ نلٖ دربلادى دضشعةلٕ (طكلّ ً) فوْ درق ي درقببْ ،النظ ٘ بهُك ت بقٕ
رووٌَ ،درووعخكم فوووْ درهعو م دضؼبفوووْ ووو ص٠رووٌ درووعخكم فوووْ حبكووٕ درهةووا َنعو م
وى ِانم وَ ِقّق وٓ و

دٟٙع ىَ .بً د دسع

دوعؼ آ فوْ تلو دربلوادى بُدسو ٕ

سّ س تٌ دٟٙع نّوٕ ،ف ّةوُم بعقزِوز درؼوه ن د درويت تهشويم و
َىهق دُ١صبِ د دريت تعق سض

ؼو ؿٌ َدحعّ

توٌ

تل دضؼ ح َدٟحعّ و دَ ،وى ِوٞثب كو ر نلوٖ

درعي سٔ َدرعؼاِبَِ ،ق ل نلٖ البةو ٘ دربومسو دروُط فووْ حّوز سوّ بتٌ حعوٖ ذرو
در ٓ ِق ل فوْ حةل دٟٙع ى.
و ًٕ وصبٗ ،بُس دربومس دٟسعق سٓ وى ىلّق درعـخم وَ ِةلؽ ك ّٕ درهةا
َفق السداتٌَ ،ذر

و ص ٠تهعّم الػادس درهةُاِ َ ،عب ذر

و تأثريدد دوعؼ إِ

كخفض دُ ١س دؿةّةَّٕ ،الوبدس دؾبن د درشقبَِٕ ،سف درانم نو دضُدا درغ دّٕٙ
َدرـبَسِٕ ،ك ِشوع ّ وِـو ً وو صو ٠ذرو درعوأثري نلوٖ َؿو دضّزدنّوٕ دركلّوٕ
رلبلا َؼاِا ّزدنّعٌ دضعقلةٕ ب رعي سٔ َدضافُن د.
الى تلووو د١طووووك

ووووو درعبقّووووٕ فوووووْ دٟوعؼووو ا َدرعيووو سٔ َدرهةووووا دروووويت تفبؿووووً

دركُرُنّ رّٕ بظكلً دؾاِا ،تشوّ ب نلوٖ فوبٗ سوري دؿّو ٔ بظوكل نو م ادصول
دربلووادى دـ ؿووقٕ رهفُذي و َ ،متووعؽ ا و ٘ طووقُبً َنووبوًمَ ،تقبووول ت ووُس النع و ًم
َدكعش بًم رلخو ٔ درق لّوٕ وو ن لّوٕ د٥نعو جَ ،تةلول فوبؾ درق ول دؿةّةّوٕ رؼو ح
د١ن

دـا ّٕ د٣نّٕ درة بلٕ رلوزَد بشوبنَٕ ،يوْ وِـو ً متوعؽ ثوبَدتًم فعزِوا وو

دضق ن ٔ بظكل شع ب،

ىلق فع ق ً ي ٙي ً و ب ً٠ر٠سعث سٔ درثُسِٕ ،ف ره ض ح

 ٟمتل طِّ ً ٚؼبذ بإ ك نً وى تـخْ بكل طْ٘ فوْ سبّل وى متعل كل طْ٘.
 ً٘ - 2ي ي اهقةي يي ٞٚاهاوضي ييطً ِٞٚٚي ييّ حزكي يي ٞاهتخي ييزر اهعزبٚي ييٗ ٞأثي ييزٖ يف صي ييٚاغٞ
ًالذلٔا:
تقع درةـّٕ درفلش ّهّٕ درةـّٕ دضبكزِٕ فوْ دضه ةٕ درقببّٕ ككل ،فًْ قوُس
َ بتكز ظبَ دٟسعق س ،حّث تةُم دراَ دٟسعق سِٕ بانم درُ ُا َدٟسوعّ ى
فوْ فلش

نلٖ حش

َ وُا درظوقا درفلشو ّ نفشوٌ ،فُ وُا دراَروٕ درؼوًُّنّٕ
ٖٕٔ
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فووْ د١سدؿوْ درقببّوٕ ِوانم دركوثري وو وسوص درشوّ بٔ دٟسوعق سِٕ صؼُػو ً فّ و
ِعقلق مبه طق َ ُا درهفط َدرثبَددَ .ي د درع بكز فوْ ه ةٕ حش سٕ ادً  ٟبا وى
ِثري دركثري و درةـ ِ دؾارّٕ ك رؼبد ب درظبا َدرغب َ ،درق٠وٕ ب د١اِو ى
درش َِٕ درث٠ثٕ (درًُّإِ ،دضشّخّٕ ،د٥س٠م)َ ،يْ  ٟبا وى تثري دركثري و وسص
درؼبد دض ؿُٓ رعيشاٍ فوْ دؿ ؿبَ ،ي د

ميص دضظو نب دراِهّوٕ َدرقبوّوٕ نهوا

قعم درهو ض فووْ درقو ي درقببوْ ،ف رـوغُط درويت مت سسوً درلُبّو د درؼوًُّنّٕ نلوٖ
دروواَ درقع ووَٖ ،ق َرووٕ تأػووّل َ ووُا دٟحووعَ ٠فبؿووٌ نلووٖ درُدوو  ،متثوول نو ً٠
وس سّ ً فوْ ػّ غٕ َنْ حبكو د درعخوبس بأي ّوٕ دسعٚؼو يو ٍ دـلّوٕ درشوبط نّٕ
دريت  ٟتٞثب نلٖ ح ؿب َ شعةبل درظقا درفلش ّ فخشا ،بل َوِـ ً نلوٖ ح ؿوب
َ شعةبل كل دمع ق د فوْ دضه ةوٕ درقببّوٕ .فبواَى َ وُا يو د دركّو ى روو ِكوُى
يه ك وي ّٕ رؼّ غٕ ونع ٕ حكم مشُرّٕ َغوري اميةبدطّوٕ فووْ درقو ي درقببوْ تق ول
نلٖ ال ً ض ظ سِ درهًـٕ َدرعخبس فوْ درق ي درقببْ.
ثاٌثاً :أٔصار اهلل حيٍّىْ ٌىاء ادلماوِح يف آٌُّ
نلووٖ الثووب درهكشووٕ دروويت  ٨و بً و درّش و س فوووْ درووّ وَ ،بة و ٘ درووّ و كظووُفٕ و و م
درعًاِادد دٟسعق سِٕ ،تبلُسد حبكوٕ ونؼو س دهلل فووْ الطو س ص و

اِو دسوعهًض

دضف يّم درثُسِٕ فوْ درفكب د٥س ْ ٠ن ُ ً َدرزِآ بؼفٕ ص ػٕ.
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ار اهالز ٜرُصار اهلل يف ً٘ابٔتٍٔ هالصتعٌار ٗاهصٔ:ُٞٚ٘ٚ

تعيلٖ درةـّٕ درفلش ّهّٕ كةـّٕ بكزِٕ فوْ الط س درهظ ط د٥نَ ْ ٠درشّ سوْ
١نؼ س دهللَ ،وا صؼؽ درشّا حش باس دراِو دؿُثْ لز وٕ ك لوٕ بقهوُدى (ِوُم
درةوواض درق و ضْ) تعـ و و و ميكووو دنعب و سٍ درعأػووّل درهعووبٓ دربّٙشووْ ١نؼ و س دهلل
غؼووُؾ درةـووّٕ درفلش و ّهّٕ ،حّووث ته َرووت دضلز ووٕ وـ و ِ ناِووأ كُ ًووٕ نعووب
درشّا حش فوْ وسب

تأصب درهؼب َدضق ؾ د دريت طبحً ؿل دضظكلٕ درع سىّٕ

فوووْ درق و ي درقببووْ ،الذ ِووبٗ وى د٥سوو٠م بةّ ووٌ د١ص٠وّووٕ َدربَحّووٕ  ٟو و س اَرووٕ
السبدّٙل١ ،نٌ رُ ك ى ض ػ اد دراَرٕ درؼًُّنّٕ فوْ ُد ًعٌَ ،يُ ِب و دضشوبا
رلق ل درادصلْ  .ك ِبٗ درشّا حش دؿُثْ فوْ دره ُذج دِ٥بدنوْ رلثوُسٔ منُذ و ً

ٕٖٕ

ع ّزدً ميكو دٟسعف أ هٌ فوْ ػه نٕ و ٕ تشع ّ

ُد ًٕ درعخاِ د دـ رئ دريت

ميثلً دركّ ى درؼًُّنْ َدضظبَ دٟسعق سٓ فوْ دضه ةٕ.
نلٖ دضشعُٗ درُط درّ

 ،ك ى درشّا حش بواس درواِو دؿوُثْ شعظوقبدً بةؤُ

ص ووُسٔ دضظووبَ دِ ٥وو رْ َدٟسووعق سٓ ،فكوو ى رووٌ لز ووٕ بقهووُدى (ص ووب اصووُ
و بِك درّ و) ،حّث ته َ فًّو ص وب درعواص٠د دٟسوعق سِٕ بظوكل كوبري فًّو
َص ُسٔ ت ِبي كُى درع ِب رليبميٕ وا ِكُى فوْ وحُد كثرئ وز٘دً هًو َيو د
ص ري فّةُ  ٟ" :هُر رو وى تهةول وٓ ت ِوب وبوادً تشو قٌ َروُ وو سٙوّص دؾ ًُسِوٕ،
ِ س َ ُا د ١بِكّ وَ ِ س درةّ م بق ل يُ صا ٕ ر ٢بِكّ

و وٓ ًٕ ك ى،

ي و ٍ وَ وـووّٕ هووا وى م و س هً و "  ،ف رعوواص٠د دٟسووعق سِٕ  ٟميكووو وبووادً وى
تكووُى رؼو ح دربلووا َدرظووقا ،يووْ ب رـووبَسٔ توواص٠د ؽووام دضؼو ح دٟسووعق سِٕ
َدٟوعؼ ا دربومس رْ دضشعهزحن ؿّ ٔ َا ٘ درظقُ  ،فّةُ " :يم ِ ٟبِاَى وى ِؼول
دره ض ضشعُٗ وى ِؼوهقُد ١نفشوًمِ ،بِواَى هو وى نعول سوُو ً دسوعً٠كّٕ نشوعًل
سلقًم هعي تًم ،رّـقُد ؼهق ً يه فوْ ي د دربلا درقببْ وَ فوْ ذدك دضؼوه روهفص
درظبك د َدضهعج دربّٙشْ هل َِكُى ةب درظبكٕ فووْ ببِ نّو وَ وٓ كو ى وو
اَ درغب وَ فوْ و بِك " .
 - 2أُصار اهلل ٙتصدرْٗ ببًٔ ٞقاًٗ ٞاهعدٗاْ ا صتعٌار ٜعو ٟاه:ٌّٚ
دن لةووت حبكووٕ ونؼ و س دهلل ووو ن ووق دربّٚووٕ دربِفّووٕ فوووْ ووؼووٖ مش و دؾ ًُسِووٕ
درّ هّووٕ ،ووو ق فعووٕ ػووقأَ .يووْ حبكووٕ ف٠حّووٕ فوووْ تبكّبعًوو حّووث دنعؼووب
ضعلُ ّعً و َوـ و ِ ي دركووثري ووو وبه و ٘ درةب ٙوول درّ هّووٕ َدضه و طق دربِفّووَٕ ،عكووم
كووُى ي و ٍ دؿبكووٕ فوووْ تبكّبعً و تعكووُى ووو دركووثري ووو وبه و ٘ دضه و طق دربِفّووٕ
َدرف٠ح و َ ،ي و د قوول دستب و طًم ب و ١سض ن ّة و ً و صلووق نهؼووبدً ً و ً فوووْ وـووّٕ
ُد ًوووٕ درقووواَدى َدهلي وووٕ دٟسوووعق سِٕ ،حّوووث ِوووبَى وى دٟسوووعق س َدرقووواَدى المنو و
ِشعًاحن د١سض و حّث يْ متثل دؿّ ٔ هلم َركل درّ هّ ِ َٟ .ةعؼب يو د درفًوم
١ي ّٕ د١سض نلٖ سك ى د١سِ حن فخشوا ،بول ِه بوق نلوٖ سوك ى دضواى َدضهو طق
دؿـبِٕ وِـ ً ،ركو دستب ط درف٠ح َسك ى د١سِ حن بً ون ق بشوبا دنع و ايم
نلًّ َن لًم فًّ بظكل وك َ .ك ى تؼواس ونؼو س دهلل كخبكوٕ ة َ وٕ ثُسِوٕ
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رلقاَدى دٟسعق سٓ نعّيٕ تظكّل ي د درقاَدى ص بدً َ ُاِ ً نلوٖ د١سض َد٥نشو ى
َنلٖ د١ػُدد دؿبٔ دضة َ ٕ.
تةووُم حبكووٕ ونؼو س دهلل درّووُم ب رق وول درو ٓ وُنووّط هو نووأ نةووُا عبكووٕ درعخووبس
درُطهّٕ درّ هّٕ َي تك لٌ ،ف رقاَدى درشقُآ دربديو نلٖ درّ و ِ ٟقا حاث ً ط سً ٙ
نعّيٕ تةلب د سّ سّٕ قّهٕ فوْ درق وق دروّ

وَ د٥ولّ وْ َدرواَرْ ،المنو يوُ نواَدى

عُدػل دسع ب ُدكب ً دضعغريدد د ٟع نّٕ َدرشّ سّٕ فوْ درّ و َدرعخو ُ٬

قًو وو

طوووكل الس آصوووب ،ف يووزسٔ (تهُ وووٕ) درووويت وَوقعًوو دض لكوووٕ درشوووقُإِ فووووْ دؿيوو ج
درّ هّ ن م 1923م ،ك نت الحاٗ ػُس ذر درقواَدى درعو سىْ نلوٖ دروّ و َ ،ثلوً
حووب درثووُسٔ درّ هّووٕ و دضلكووّ دضشووهُاِو ب ض لكووٕ درشووقُإِ ه و 1962م حعووٖ
1967م.
رةووا تغلغلووت درشووقُإِ صوو ٠درع و سِخ دضق ػووب فوووْ طووعٖ درظووَٞى درادصلّووٕ رلووّ و،
َ سسووت نفُذي و درقوواَدنْ بظووكل كووبري سووُد٘ ن و دؿووب وَ ن و درهفووُذ َدض و
درشّ سووْ ،حّووث دسووع بد فوووْ ؼبِ و وَسدوً و درب قّووٕ َدضعخلفووٕ دضُ ووُأ ؿ و و
دـ سطووٕ درّ هّووٕ ؿووا وووُٗ درعخووبس درووُط َ ،ذرو ال و نو دٟتفو ا درشّ سووْ ك و
حاث فوْ ن م 1967م َدضب اسٔ دـلّيّٕ ن م 2012م ،وَ ن درُسوٕ درقشكبِٕ ك
فقلت فوْ 1962م َفوْ ناَدنً نلٖ درّ و ه

سض 2015مَ .ووا كو ى ١نؼو س دهلل

نلٖ دراَدم ُوف ً ث بع ً و درعاص٠د فوْ درةبدس درشّ سْ درّ

 ،سوُد٘ وبول درعواصل

درقشكبٓ درشقُآ فوْ حبَ ػقأَ ،ص ػٕ دؿب درش اسٕ ،وَ بقواٍَ .ميكوو
دٟسعظووً ا ب و ضُوف در و ٓ دؽ تووٌ حبكووٕ ونؼ و س دهلل ووو درعوواصل دـلّيووْ بةّ و أ
درشقُإِ فوْ درثُسٔ درّ هّٕ (ف دِب 2011م)َ ،ك د دضُوف دربدفض رلعاصل دـلّيْ
َر٠نعخ ب د درظكلّٕ دريت وفـت الرًّ تل درعواص٠د (ف دِوب 2012م)َ .متثول كول
تل دضُدوف درُطه ّٕ د عاداًد ضظوبَ درعخوبس دروُط دروبدفض رلُػو ِٕ َفوبض درةوبدس
درشّ سْ و وُٗ دـ سج.
رةووا و ٘د تلو دضُدوووف هشووي ًٕ و فكووب ونؼ و س دهللَ ،ذرو ١نًووم  -ببش و طٕ -
ِشعظقبَى دربقوا د ٟع و نْ فووْ درةـو ِ دض بَحوٕ نلوٖ درشو حٕ درُطهّوٕ سّ سوّ ً،
َي د دٟسعظق س ِعباٗ فوْ سفـًم نةل د٥طك د ٟع نْ الس حّز سّ سْ ِفبغٌ
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و قعُدٍ دؿةّةَْ .وا وثبعت درُو َ ٙد١حادث وى ثُسٔ ف دِوب درظوقبّٕ درويت حُ٬هلو
درعاصل دٟسعق سٓ الس ور ٕ سّ سّٕ ن آرّٕ (دضب اسٔ دـلّيّٕ) ،ي توع كو درةوُٗ
درشّ سووّٕ ن يو ووو حوول د٥طووك ٟد د ٟع نّووٕ دروويت ونعيعًو فوووْ درشووّ ا درعو سِخ
درش بق هل ; الذ النً ن لت  -ببش طٕ  -نلٖ ا ج درةُٗ درب قّٕ فوْ درشل ٕ َدضق سؿوٕ
فوووْ الطو س يّكوول درشوول ٕ درشّ سووَّٕ ،ووؼووت درةووُٗ درُطهّووٕ (ونؼو س دهلل َدؿووبدك
دؾهُبْ)َ ،ح َرت  -وِـ ً  -دصعزد دضظ كل د ٟع نّوٕ َ ق ّو د درثوُسٔ درظوقبّٕ
فوووْ الطوو س ور ووٕ سّ سووَّٕ ،يووُ د ١ووب دروو ٓ ي ِووهيذ

لةوو ً ،بوول دنقكووص تُسووق ً

د ع نّ ً ٬رلةُٗ درُطهّٕ (د١نؼ س َدؿبدك).
و تُسو درةووُٗ درُطهّووٕ د ع نّو ًِ ،عًووب لّو ً وواٗ سووةُط واَدد دٟسووعق س فوووْ
درعووواص٠د درشّ سوووّٕ َ ،وووو ثوووم السوووة طً سّ سوووّ ً َنشوووكبِ ً .فةوووا وو ٘ درقووواَدى
درشقُآ نلٖ درّ و بشبا السة ط حبكٕ درعخبس درُط رلشل ٕ دضُدرّٕ ر٠سعق س،
َ و ه لق نةل درؼبد د ٟع و نْ و ووُٗ دٟسوعق س دؾاِوا وو دضلقوا درشّ سوْ
الس دضّادى درقشكبٓ ،رّعم الن أ درظبَط دريت ك نت تفوبض درؼوبد ادصول دضلقوا
درشّ سْ .ف ٟسعق س ِعخبك ٟسعق أ درظبَط درشّ سّٕ درش بةَٕ ،تعخوبك حبكوٕ
درعخبس درُطهّٕ  -فوْ دضة بل -

درظبَط د ٟع نّٕ ذدد دررتدكم درع سىَْ ،ي د

هقل درؼادم حع ّ ًَ .درعةا ْ يه يُ و ِعخبك
حبكٕ دمع

وُدن درع ُس درع سىْ َ و

بُػفٕ نُدٔ َو نأ ؼعّٕ حملعُٗ درشّ سٕ در ٓ ِفرتض وى ِق نهً .

ِةُ درشّا نبا دضل دؿُثْ فوْ وحا ص ب تٌ" :السدأ درظقا  ٟتةًوب١ ،نًو ن بقوٕ
نو شَٞرّٕ َنو ق ن ٔ َتقع ا نلٖ َدو َحة ٙق ،الذد ك ى يه ك و درب ٙسٕ تقةول
َدرعف تووٕ َدنّووٕ َػووخّخٕ الس

رووا درظووقا .ون و طخؼووّ ً  ٟىؼ و ي و د دض لووا،

ُوفوْ فٌّ يُ ُوف طقيب َ ُوف كُى ونؼ س دهلل يُ ُووف درظوقاَ ،ب رعو رْ:
 ٟميكووو وبووادً وى نعهو ر نووو
ِعه ر نو

لووا يووُ

لووا رلظووقا ،درظووقا ي ِفوُ٬ض وحووادً وى

ربٌ َنو دسعخة و تٌ".

و ـ ُى ذر دـ
رل كُى درشّ سْ َدمع

 ،نشع ّ درةُ الى درعخبك فوْ حّز دمع

ِـ و دربةو ٘

نفشٌَ ،روّص درعخوبك فووْ دؿّوز درشّ سوْ صو سج سوّ ا

حبكوٕ دمع و َت ووُسٍَ .ر٠سووعق س ؼو ح تعهو وض و دمع و َحبكووٕ ت ووُسٍ،
ٖٕ٘
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َهلو د  ٟميكووو وى تفـووْ حبكووٕ دٟسووعق س درقشووكبِٕ وَ نو واَدتووٌ دراَرّووٕ ووو
هع د اَرّٕ َفلوص و وو َو وم عخوأ ،الس وفوق سّ سوْ َدوعؼو آ اِوا ىوام
ؼلخٕ دمع َ ،درّ و  ٟميكو وى ِكُى دسوعثه ٘ ٪رو ر  .فووْ درؼواا ذدتوٌِ ،ةوُ
درشّا نبا دضل دؿُثْ" :وى

ِش ٖ فلص د ١و يُ فلص و و دراَ دضشعك ٔ

َرّص فلص و و رل شعـوقف

وو درظوقُ " َ .وو د٥اسدك ؿةّةوٕ درُدوو دضعهو وض

دـ سج دٟسعق سٓ َدرعُسقِْ ،ظوري درشوّا نبوا دضلو دؿوُثْ الس ػهوا دربيو ى
نلٖ وٓ وطبدحن ص س ّٕ ٟ ،نلٖ د ُ١م دضعخأ َ ٟنلٖ غريي و دضهع و د دؿةُوّوٕ
َدهلّٚو د ،كُنًو  -بو ربغم ووو ط بقًو درعةوا ْ َدؿووادثْ  -تقوا ذدد تُ ٰووٌ س قووْ
ِعه سا

ؼو ح ووُٗ د ِ ٥رّوٕ درق ضّوٕ َِعؼو ام و َدوقهو دضُؿوُنْ َ ؼو ح

دؾ و يري َدرظووقُ دضشووخُوٕ فوووْ كوول ك و ى ووو ي و د درق و ي َ ،و هووبٓ فوووْ
فلش

َدرقوبدا َرّبّو ارّول َدؿوذ نلوٖ ذرو درُدوو َ ،هوا دٟسوعف أ هوٌ بُػوفٕ

ص ٔ كعشبٕ.
الى درعُ وووٌ درعخوووبسٓ َدض و و ن ؿبكوووٕ ونؼو و س دهلل َدؿوووذ َ عشوووق و و مم سسوووعًم
د ٟع نّووٕ َدرقشووكبِٕ َ ،ووهقكص فوووْ دؿووبدك درشّ سووْ َدضف َؿ و د دـ س ّووٕ
َدـ

دِ١اُِرُ ْ رةّ أ دؿبكَٕ .درعُ ٌ درعخبسٓ راٗ ونؼ س دهلل َد ٍ  -وِـو ً

 ب بّقٕ درؼبد ; الذ ِةُ درشّا نبا دضلو دؿوُثْ فووْ درشوّ ا ذدتوٌ٧ " :ي ًٰوم َدؿوذَ ووٞد بتًم كظووُفٕ ََدؿووخٕ ،تووا ري يو د دربلووا َتبكّو يو د درظووقا َالي نعووٌ ثووم
افقٌ الس دٟسعش٠مَ ،دهلّ هٕ درك لٕ نلٖ وسؿٌ َ ةاسدتٌ َ ُوقٌ دؾغوبديف" َ .وو
َنّوووٌ ب بّقوووٕ درؼوووبد ِ ،بووواَ درشوووّا نبوووادضل غوووري و بووول رلعظوووُِع دِ١ووواُِرُ ْ
َدٟنوواد ب ١طووك درعةا ّووٕ ضظووبَ دٟسووعق س ووو وبّوول دراميةبدطّووٕ َحةووُا
د٥نش ى دريت تةا ً د ِ ٥رّٕ رظقُ دربلادى دره ّٕ فعهش ا قً َتقيا بً ك و
تفقل د١حزد درشّ سّٕ فوْ درّ وَ ،فوْ ذرو درشوّ ا ِةوُ درشوّا نبوا دضلو " :نلوٖ
د١حزد درشّ سّٕ فوْ بلان دريت تهعب بإه بّٕ الس دراَ دؿاِثوٕ َدضانّوٕ َضهع و د
دمع

دضانْ َبإني

فوْ وط ٘٠وطف ركم".

ٕٖٙ

رلغوب َ ١بِكو ; يو ٍ يوْ دؿـو سٔ د ١بِكّوٕ سوِع ُيو

ِعؼاس ونؼ س دهلل ة َ ٕ درقاَدى و ه لق َط وػّل; الذ ِةُ درشوّوا نبا دضل
دؿُثْ" :مو وػخو

وـّٕ وػّلٕ َرشوه فووْ ُووف دربغوْ َدرعقوآ َ ٟنلقوا اَسدً

رؼ ح وحاَ ،نة تل نو حبِعه " .الى درف نل دؿةّةْ فوْ دؿوبدك د ٟع و نْ دروّ
د٣ى يُ ح عٌ دضُؿُنّٕ رلعخبس بُػوفً حبكعوٌ درادصلّوٕ در دتّوَٕ ،روّص حبكوٕ
درق ي وو حُروٌ ،ركوو دروّ و  -بو ربغم وو كول طوْ٘  -عؼول ب رقو ي وو

نبوٌ

د ِ ٥رْ ،ب رع رْ ،فإى حبكعوٌ توهقكص نلوٖ درقو ي ،رّقوُا درقو ي َِعف نول قوٌ
َِٞثب نلٌّ فوْ سلشلٕ درعأثري دؾارّٕ ب

ق ّ د َدوقٌ دحمللْ َدرق ي دـ س ْ.

راتؼاً :طثُؼح ػاللح آٌُّ وأٔصار اهلل مبحىر ادلماوِح
تعخاا ن٠وٕ درّ و َونؼ س دهلل مبخُس دضة َ ٕ و ص ٠ن ول درُ وُا دٟسوعق سٓ
َدرؼًُّنْ ،فً د درُ ُا دض آ يُ در ٓ دنقكص سّ سّ ً ب وُٗ يْ فوْ تُ ً تً
تق سض دٟسعق س .ب رع رْ ،تعفق دضُدوف دِ٥بدنّوٕ و

ُووف حبكوٕ ونؼو س دهلل فووْ

ناا درةـ ِ د٥ولّ ّٕ َدراَرّٕ ،هً وـّٕ ،ركو ُوف ونؼ س دهلل ذدك يُ  -هو
دربووا٘ ُ -وووف درووّ و َوووُدٍ درُطهّووٕ دروويت تق و نووو سفـووً رلُ ووُا دٟسووعق سٓ فوووْ
دـلّج َدرّ وَ ،الس ُوفً ذدك تهـم الِبدى َغريي و اَ قُس دضة َ ٕ وَ درواَ
دضه فشٕ رلغب َ ،رّص درقكص.
 ٟط وى وـّٕ درعخبس درُط درّ هّٕ تةام دركثري و درفُدٙا ِ٥بدى نلٖ درؼوقّا
درشّ سووْ َدؾُّسّ سووْ ،ف رـووغط درو ٓ مت سسووٌ الِووبدى نلووٖ درةووُٗ د ِ ٥رّووٕ ووو
ص ٠سوّ بتً نلوٖ ـوّق يب وز (دض وب دربّٙشوْ رقبوُس و ِةو س  %40وو ك ّوٕ
دروووهفط درقوو ضْ)ِ ،شوو ناي فووووْ متبِوووب ظوووبَنً درهوووَُٓ َػهوووا حووواَث ؿووبب د
نشكبِٕ و ريكّٕ نلًّ َ .سةُط دضظبَ درعخبسٓ درّ

َح لٌ درشّ سْ (ونؼ س

دهلل) سووُّفب رلخلووّج درعو ب رل قشووكب دِ ٥و رْ هفو ًد رلبخووب درقببووْ ن و
حـوب ُدَ ،سوّ ب ًٔ نلوٖ دض وب دربخوبٓ نو بو

غبدفّ و

دضهوا  ،و سوّفةا ـوّق يب ووز

دركووثري ووو د١ي ّووٕ دٟسوورتدتّيّٕ ضظووبَ دض نقووٕ ؿووا ظووبَ د ِ ٥رّووٕ .ك و وى
درعخووبس درووُط فوووْ درووّ و سووّةلؽ ووو سوقووٕ َ ووُا درةُدنووا د ١بِكّووٕ فوووْ طبِووق
دض٠حوووٕ دربخبِوووٕ ،و و ِةلوووؽ  -بظوووكل وكو و  -درُ وووُا درقشوووكبٓ ر ِ ٦رّوووٕ
د ١بِكّٕ ب رةب

و دؿوا دِ٥بدنوْ ،ففووْ الطو س َ وُا دراَروٕ درّ هّوٕ دضعخوبسٔ وو
ٕٖٚ

أيصاز هللا وجىهس الصساع فٍ الهًطلح :ثًائٌح الهلاونح والذدسز

درُػ ِٕ رو ِكُى ب

دضها

هف دً ربُدسج درقواَ دِ ٥و رْ َٟ ،طبِةو ً ِشوًل نلّوٌ

ن لّ د درهةل درقشكبٓ دضُق آ.
 - 1أُصار اهلل ٙغاركْ٘ ذل٘ر املقاًٗ ٞامل٘ ف ًّ ة ٞٚاهتخزر:
ِه لق ونؼ س دهلل و ُوف َط مي وػّل ِع ثل فوْ سفوض درُ وُا دٟسوعق سٓ
فووووْ دـلوووّج َدروووّ وَ ،ميعوووا يو و د دضُووووف الس سفوووض درُ وووُا د ١بِكوووْ َدرهفوووُذ
َدٟحع ٠درؼًُّنْ فوْ دضه ةٕ درقببّٕ د٥سو ّٕ ٠ككول ،رّلعةوْ ذرو دضُووف و
دضُوووف دِ٥بدنووْ َ ُوووف س و ٙب اَ دض نقووَٕ ،يووُ دضُوووف ذدتووٌ در و ٓ تلعووزم بووٌ وووُٗ
درعخبس درق ضّٕ دريت ؽعلف فوْ يُِعً َثة فعً نو درظقُ درقببّٕ د٥س.ّٕ ٠
ال ٟوى دضظبَ د ِ ٥رْ و َ فبض درؼبد در ٙفوْ نلٖ دضه ةٕ درقببّٕ رّؼبحن
درهعب نو وـّٕ درؼوبد درقببوْ د٥سوبدّٙلَْ ،رّق ول نلوٖ تُسوّ ادٙوبٔ دٟنةشو د
در ٙفّووٕ َدرقبوّووٕ ركووْ تؼووبذ در ُدٙووف بدكووز دسووعة

بوو و نووأ دضظووبَ

دِ ٥وو رْ (درشوووقُإِ) َ بكوووز قوووُس دض نقوووٕ (الِوووبدى) ،فّؼوووبذ َ -فةو و ً رل ه وووق
درب قووْ دٟسووعق سٓ  -كوول ووو ِةووف و درةـووّٕ درفلش و ّهّٕ "الِبدنّ و ً"َ ،كوول ووو
ِق آ الِبدى َميـوْ فووْ صوط درع بّو
دضه ق يُ

و دركّو ى درؼوًُّنْ "نببّو ً وػوَّ ."ً٠يو د

سفـعٌ درّ و َوُدي دضة َ ٕ.

رّشت دضظكلٕ دؿةّةّٕ فوْ كُى الِبدى وَ درشوقُإِ بدكوز دسوعة

فووْ الطو س

درؼووبدن د د٥ولّ ّووٕ فوووْ دضه ةووٕ ،ركووو دضظووكلٕ دؿةّةّووٕ فوووْ تبكّبووٕ ن٠وووٕ
ف رق٠وٕ درهاِوٕ تفوبض ؼولخٕ درظوقُ َحةًو فووْ درعؼوبحن بثبَدتًو ،

دٟسعة

بّه و ن٠وووٕ درعبقّووٕ يووْ دروويت تفووبض ؼ و ح دروواَ دٟس وعق سِٕ َطووبك تً نلووٖ
حش

درظقُ دضفةبِٔ ،ةُ درشّا نبا دضل دؿُثْ" :موو وػوخ

وـوّٕ وػوّلٕ

َرشه فوْ ُوف دربغْ َدرعقآ َ ٟنلقا اَسدً رؼ ح وحاَ ،نة تل نو حبِعه ".
 - 2اصتقاله ٞٚأُصار اهلل اهتِعٗ ٌٞٚٚاهضٚاص ٞٚعّ ذل٘ر املقاًٗ:ٞ
دضقبكٕ

دركّ ى د٥سبدّٙلْ يْ حب ط لٕ ،رّشت نشكبِٕ فةط ،بول حوب

ؿا دٟسعغَ ٠درفش ا َدرعبقّٕ درشّ سّٕ َدٟوعؼ إِ ر ِ ٦رّوٕ درق ضّوَٕ ،يو د و
ِق ْ دضقبكٕ درعخبسِٕ فوْ درّ و ط بق ً َطهّ ً َوممّ ً فوْ آى َدحا َ .و ذرو تعبواٗ
حةّةٕ كُى درق٠وٕ ب دروّ و كثوُسٔ طوقبّٕ َ ُووف تو سىْ وو دٟسوعق س ن٠ووٕ
ٕٖٛ

ته سووا و قووُس دض نقووَٕ ،بقّووادً نووو بدكووز دٟسووعة

دروويت تبِووا وى تفبؿووً

د ِ ٥رّٕ درق ضّٕ ن د١ادٔ درشقُإِ .فو رعخبس دروُط ِفوبض َدوقو ً سّ سوّ ً غو ِبدً
نلٖ درؼقّاِو درادصلْ َدـ س ْ; الذ ِفبض ػبدن ً

السبدّٙل َد ِ ٥رّٕ َسفـو ً

١نع ٕ درعخلف َدرةُٗ درع بقٕ رل قشكب دٟسعق سٓ.
ووو ادصوول درؼووبد دؾ و سٓ فوووْ دضه ةووٕ ِة و َم ونؼ و س دهلل دضظووبَ درؼووًُّنْ در و ٓ
ونلهُد ُوفًم هٌ ٨بكبدً ،فل ض سدفةوت ػوبصٕ "دضوُد  ١بِكو دضوُد ٥سوبدّٙل"
ط٭ق س "و طقُد دضهعي د د ١بِكّٕ َد٥سوبدّٙلّٕ"َ .فووْ ُد ًوٕ درقواَدى دروبديو نلوٖ
درّ وِ ،ه لق ونؼ س دهلل و ُوف َط بإسوه ا َانوم طوقيب كوبري ،عخوبسِو وو
وٓ تبقّٕ تهعّ ّٕ وَ سّ سّٕ وَ نشوكبِٕ ِ٥وبدىَ .تؼوُِب ونؼو س دهلل كعهعوّم تو ب
ِ٥ووبدى رووّص سووُٗ ان ِووٕ ِبثً و دضقشووكب دضق و آ رلعخووبس درووُط َد٥نش و نَْ .فّ و
ِقرتحن د١

درق م ؿز دهلل عةّةٕ ن٠وعٌ درعهعّ ّٕ ََٟٙوٌ دربَحوْ رةّو اٍ درثوُسٔ

دِ٥بدنّٕ بكل َؿُح ،حّث  ٟصيل و ُد ًوٕ دٟسوعق س ،فب رُؿوُح ذدتوٌ ِهكوب
ونؼ س دهلل َ ُا ن٠وٕ كعل .
ِعخ ونؼ س دهلل فوْ ُوفًم دضة َم ش سدً شوعة ً٠نوو دٟسوعة ب د د٥ولّ ّوٕ بو
الِووبدى َدرشووقُإِ ،سغووم ونًووم ِعظ و سكُى و الِووبدى فوووْ دضُوووف ذدتووٌ ووو دضة َ ووٕ،
َِٞكا ي د دضُوف

ػبح بٌ نبوادضل درقيوبٓ (نـوُ دضكعوا درشّ سوْ ١نؼو س

دهلل) فوْ ة بلٕ تلفزُِنّوٕ و بتًو قوٌ وهو ٔ دضّو اِو ،الذ ِةوُ " :موو رشوه طبفو ً فووْ
ػبد درهفُذ ،مو طبحن فوْ قُس دضة َ ٕ ،فوْ قُس و ْ درةـّٕ درفلشو ّهّٕ"،
ك هّا  -وِـ ً  -نو سٞد حُ ال ك نّٕ درةبُ بانُٔ سو٠م فووْ دروّ و ركوو
ن درع بّ

السبدّٙل صؼُػ ً وى يه ك اَ ًٟف َسٔ تعةام ب ػ ٍ درع بّو َ ،ذرو

بةُرٌ" :فوْ درةـّٕ درفلش ّهّٕ رّص دضًم و ِانُ رلش٠م قً وَ رلخوب  ،دضًوم يوُ
درةـّٕ درفلش ّهّٕ نفشً " .
ه بادِٕ ؼبك ونؼ س دهلل ك ادفق نو ونفشًم فوْ دؿبَ درشوت درع ضوٕ درويت
طهعً دؿكُ ٕ درّ هّٕ

ب ن ْ 2004م َ2010مَ ،يم ِعٯً ُى بعبقّعًم ِ٥وبدى،

ركو ص ٠ي ٍ درفرتٔ در ُِلٕ ي ِ٨ةاٯم وٓ وس ض آ رعل درق٠وٕ درعبقّٕ دضزنُ ٕ
َدريت ِهفًّو ونؼو س دهلل ك و تهفًّو دؾ ًُسِوٕ د٥سوَ .ّٕ ٠فووْ يو د درظوأىِ ،ةوُ
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ق ا نلوْ دؿوُثْ (سٙوّص درليهوٕ درثُسِوٕ)" :روُ كهو نشوعُسا ػوُدسِخ الِبدنّوٕ ك و
ِزنم د ١بِك ى ٟسعُسان ػُدسِخ دراف دؾُٓ".
رةا وثبعت سهُدد دركف ح درث٠ثٕ دض ؿّٕ اٗ دٟسعة٠رّٕ دريت ِع ع بً ونؼ س دهلل
َيم ِةُاَى دضة َ ٕ درُطهّٕ فوْ ُد ًٕ درقاَدى ،حّث تعًب د١سلخٕ دض ُسٔ قلّ ً
نلووٖ فوورتدد عف َتووٕ كـووبَسٔ ؼع ً و ن لّووٕ دررتدكووم َدرع ووُس درادصلّووٕ درّ هّووٕ،
َطُد ي ٍ درفرتٔ ي ِعم تُثّق وٓ س٠ح الِبدنْ فووْ دروّ و .حعوٖ تةبِوب ؾهوٕ دـو د٘
درع بقووٕ ر ٢ووم دضعخووأ ،ي ِظووب ال ٟالس فووبا َ ووُا تظوو بٌ بوو درؼووُدسِخ درّ هّووٕ
َدرؼووُدسِخ دِ٥بدنّووٕ ،اَى درقثووُس نلووٖ وٓ ارّوول ِثبووت وى درؼووُدسِخ درّ هّووٕ الِبدنّووٕ
درؼه .
اخلامتح:
الى درةـّٕ درعخبسِٕ درّ هّٕ تقا َ ُإِ ب رهشبٕ رل يع
َدرّ و مبقبكٕ درعخبِب درُط تفبض نفشً

َدراَروٕ َدرثوُسٔ فووْ دروّ و،

ز٘دً وو قوُس دض نقوٕ ؿوا دضظوبَ

درؼًُّنْ َد ِ ٥رْ بُدوقّٕ ُؿُنّٕ .ففوْ درق ي درُّم ،يهو ك ػوبد ىو ض بو
قشكبِو وحواي َطو

َد٣صوب ال ِو رْ ،ىعلفو ى وو حّوث د١يوادحن َدر بّقوٕ

دٟوعؼ و إِ َدرشّ سووّٕ َد ٟع نّووَٕ .درووّ و كهع و م َاَرووٕ ظوول رقةووُا ـووت ؼووت
يّ هٕ دضقشكب درغببْ ن واَدتٌ فووْ دـلوّج َمم ركوٌَ ،دهلي وٕ د ِ ٥رّوٕ نلّوٌ
درّووُم رّشووت سووُٗ فوورتٔ دنعة رّووٕ ب رهشووبٕ الرّووٌ ،حّووث ِعخووبك مووُ دضقشووكب دضة و َم
مبُؿُنّٕ ظبَفٌ َطبّقٕ ته وـ تٌَ .ؼبس درّ و و درهفوُذ دٟسوعق سٓ د ١بِكوْ
َدـلّيْ  ٟسِا ىام بظكل َدؿذ قُس دضة َ َٕ ،فوْ ةا عٌ حبك د دضة َ ٕ
درفلشو ّهّٕ درلبه نّوٕ َووُٗ دضة َ وٕ فووْ درقووبدا َسوُسِٕ َالِوبدى ،ف نعؼو س دروّ و ِقووا
سوووةُط ً ض كهوو د الو وووٕ دضظوو سِ دٟسوووعق سِٕ رلةوووُٗ د ِ ٥رّوووٕ َدرؼوووًُّنّٕ فووووْ
دضه ةووٕ; دن ٠ووو ً وووو وووُض درعوووُتب الس درظووبا دَ١سووط دؾاِوووا ََػووُ ًٟالس قووول
السبدّٙل بكز و ا دٟسعق س فوْ دضه ةٕ.
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د .زفعر سٌد أحيد
كادث وةاخث نصسي ،ندًس عام نسكدص ًافدا
للدزاطاخ واألةداث – اللاهسج
E – mail: yafafr@hotmail.com

ا ْ ٗ ،د بخز ِع ٍٚواعػ في ٛبالو اهغاَ – أٗ كاوٗ ،بدأ ٗاعِطّ عٚد صِٚ
ب ييدا٢ى ه ييٕ هتق ٙييز بقا ٔ٢ييا ٗاص ييتعٌارٓا هغ ييزق اها ييزا ٗغزب ييٕ; تج ييٕ ارُع ييار ُاح ٚييٞ
املضييتقبى ًتضييا٢و :ًٞر أٙييّ صييتتجٕ فويي٘ي ٓييذا اهتِعييٗ ٍٚبقاٙيياٖ ًييّ لالٙييا ُاٌ٢يي ٞأٗ
ًضتٚقعٗ ٞبصٚاغ ٍٞألزً :٠يا ٓي ٛامليآ

املت٘ عي ٞهتِعي ٍٚكياْ فييُ ٛغيأ ٕ ًٗضيارٖ

ًصييِ٘عًا ًٗ٘ظاياً ًييّ بييى اه٘ ٙييا املتخييد ٝارًزٙلٚيي ٞحتيي ْ ٗ ٟاوعييم ذلاربتٔييا هييٕ
لالي اهضِ٘ا اهضب اهضابق! ٞ
رعخؼّل د ٥بٕ نلٖ درعش ( ٝدضشعةبلْ) س رف در كب ،سهقبض سِٝعه رل شوأرٕ
فوْ الط س درهة ط د٣تّٕ:
وَ :ًٟفوْ دربادِٕ ِهبغْ درقُأ الس دض ؿْ ،ؿوْ درهظوأٔ َدرعأسوّص رعهعوّم ادنوع،
َدر ٓ ميكو وى ِلخؽ ره دػ ي د دضشعةبل; فهظأٔ ي د درعهعّم تهب ٛبأنٌ كو ى -
َسوّعل  -نبو سٔ نوو مج نووٕ َظّفّوٕ ،الذ  ٟميكووو وى ِواصل ؿو و فًوُم دؾ نووٕ
د٥س ّٕ ٠دريت ِفورتض وى تكوُى ذدد بو اَ ٜووّم َ ظوبَ
رّص سُٗ مج نٕ ت٨شعخام َتُظف فوْ الط س ظبَ وك

شوعةل .فعهعوّم ادنوع
هً .

ب ربخووث فوووْ ت و سِخ نظووأٔ مج نووٕ ادنووع (دراَرووٕ د٥سوو ّٕ ٠فوووْ درقووبدا َدرظ و م);
واثه درع سِخ وى ي د درعهعّم (وَ دؾ نٕ) نظأ فوْ درقبدا َن٨بحن بادًِٕ ب سم تهعّم
درة نأ ،ثم دؽ رٌ فوْ  15وكعُبب 2006م ش ٖ (دراَرٕ د٥سو ّٕ ٠فووْ درقوبدا)،
َذر و نلووٖ الثووب د ع و ف ُنووٕ ووو درفؼ و ٙل دضشوولخٕ ؿ و و ق يووأ وَ حلووف ب و
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دم ُن د دضشلخٕ (حلوف دض ّوب ) َ هواَب نوبدوّ نوو دحملعول د ١بِكوَْ ،مت
دصعّ س (وبُ ن ب دربغادآ) رنّ ً ر ر دؿلفَ ،بقاي تبهٖ درعهعّم دض كُس (حلف
دض ّب ) درقاِوا وو درق لّو د د٥سي بّوٕ دراد ّوٕ َدرهُنّوٕ ادصول درقوبدا آنو دكَ .بقوا
ةعل وبْ ن ب دربغادآ فوْ  19وببِل 2010م وػبذ (وبُ بكب دربغادآ) رنّ و ً هلو د
درعهعووّمَ .طوووًا نًوووا وبوووْ بكوووب دربغووادآ تُسوووق ً فووووْ درق لّوو د درهُنّوووٕ دضعزد هوووٕ
(كق لّووٕ دربه و دضبكووزََٓ ،ردسٔ درقووا َ ،دوعخوو م سووي وبووُ غبِووا َدؿووُد)،
َص ٠د١حادث دؾ سِٕ فوْ سُسِٕ  -آن دك َ -دوعع دؾ ن د دضشلخٕ و درظوقا
َدرةُدد دؿكُ ّٕ درشوُسِٕ; مت تظوكّل تهعوّم ( بًوٕ درهؼوبٔ ١يول درظو م) وَدصوب
ن م 2011م ببن ِٕٮ و بِكّٕ َو بِٕ َتبكَّٕ ،سبن ى

منت واسدد بًٕ درهؼبٔ

رعؼبذ فوْ غـُى وطًب و وببر درةوُٗ د ٥بد ّوٕ فووْ سوُسَِٕ .فووْ  9وببِول 2013م
بثت (طبكٕ درظ ُ د٥س )ّٕ ٠درع بقٕ رعهعّم ادنع سس رٕ ػُتّٕ ونلوو وو ص٠هلو
وبُبكب دربغادآ ا ج فب تهعّم درة نأ فوْ سُسِٕ ( بًٕ درهؼوبٔ) و تهعوّم اَروٕ
درقبدا د٥س ّٕ ٠ؼت ش ٖ :دراَرٕ د٥س ّٕ ٠فوْ درقبدا َدرظ م (ادنوع)َ ،كو ى
دربدنْ رق لّٕ درا ج تل يْ و ًزٔ دضخ ببدد فوْ تبكّ َبقض اَ دـلّج َبأَد ب
و بِكّووٕ تًوواحن رعفكّ و سووُسِٕ َ .و ردرووت بة ِ و ي و ٍ دؾ ن و د د٥سي بّووٕ تة توول
دراَرٕ فوْ سوُسِٕ َدرقوبدا َرّبّو حعوٖ درُووت دروبديو (2018م) َ ،سسوت درةعول (َٟ
تزد ) عق طقُ تل دراَ  ،فةا وعلت  -نلٖ سبّل دضث -
طًّا و وبه ٘ درظقا درشُسٓ ،ك دسعل ت

ِزِا نو درو 200ورف

ِةاس بو 150لّ س اَٟس و دض وُر

درهف ووّ َدَ١سَبووّ ١غووبدض درعشوولّذ َدرعوواسِاََ .دو و دؿ و وى تل و دؾ ن و د
د٥سي بّٕ ي تعُوف نها حاَا دراَ س رفٕ در كب; بل باود تهعةل الس ؼوب (سوّه ٘
ؼاِادً) ؼت ش ٖ (تهعّم ادنع َ ِٕٟسّه ٘)َ ،در ٓ تٞكا درعة سِب َدرعخةّة د
دٟسعخب سِٕ درشبِٕ تزَِا كلٍ و و ب َتبكّ َالسبدّٙل روٌ ب ١سولخٕ دضع وُسٔ مبو
فًّ و ًزٔ دٟتؼ ٟد َدرةه بل درفبدغّٕ ،بل َد١سلخٕ دضـ أ رل ٙبدد.
ِعـوذ ووو دؿةو ٙق سو رفٕ درو كب وى تهعووّم ادنووع كو ى هو نظووأتٌ فوووْ كهووف
دٟحع ٠د ١بِكْ رلقبدا َحعٖ دنعة رٌ الس سُسِٕ ن م 2011م َالس درُووت دروبديو،
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مج نووٕ َظّفّووٕ تق وول ـا ووٕ هعُ ووٕ دضخ و ببدد درغببّووٕ َد٥ولّ ّووَٕ ،تووٞآ واَدسدً
قاأ ِأتْ نلٖ سوسً :
( )1تظٌُِ د٥س٠م دحمل آ درهةْ; ف و وو م بوٌ يو د درعهعوّم َوصُدتوٌ وو درعهعّ و د
د٥سي بّٕ فووْ دضه ةوٕ ِكفووْ ٥ادنوٕ د٥سو٠م ض ٙوٕ نو م و ا وَٕ ،نكو ا – ر٢سوف –
لزم ونٌ و درؼقا تؼخّذ درؼوُسٔ درهةّوٕ ر٦سو٠م و بةوْ يو د درعهعوّم َوطوب يٌ
ُ ُادً.
( )2تفكّ درب٠ا درقببّٕ دضبكزِوَٕ ،الطوغ
نو ياحن درُوُحن فوْ َ ٌ وط

ُّطوً فووْ قو سك ادصلّوٕ ٥بق ايو

َ ؼ ح تل وبّا َونةبٔ.

( )3صلق سُا فعُح رعي سٔ درش٠ح د ١بِكوْ َد٥سوبدّٙلْ َدررتكوْ فووْ دضه ةوٕ،
َكل و َ ووا درةعوول درادنظووْ سد ووت ػ و سٔ درشوو٠حَ ،يووْ ػ و سٔ ؼبكً و رُبّ و د
َمج ن د ك ٗ ّزدنّعً تفُا ّزدنّٕ اَ كبرئ فوْ درق ي.
( )4سبوٕ درهفط درقبدوْ َدرشُسٓ َبّقٌ بأسق س ريّأ ن طوبكٕ اَرّوٕ ته لوق وو
تبكّ َتهعًْ فوْ َدطه و(.)1
ث نّوو ً :دضعأ وول رل هوو ب درفكبِووٕ د١ػووّلٕ رووادنع ،سووّيا ونًوو و  ٙووٕ نلووٖ بوو اٜ
درعكفري َسفض د٣صب َدرظ َذ درقة ٙآ در ٓ ِبعقا كل دربقا نوو مس حوٕ د٥سو٠م
َدنعادرٌَ .سععل ي ٍ دضب ا ٜدرفكبِٕ َدرقة ٙاِوٕ ح ك وًٕ ضشوعةبل ادنوع َقواأً
ضآٟتٌ َحبكعٌ دضّادنّٕ دضعُوقٕ فوْ وغلوا دروب٠ا درقببّوٕ درويت دبعلّوت بوٌ بقوا سوُسِٕ
َدرقبداَ ،نةؼا بعل درب٠ا فوْ درُوت دربديو رّبّ َ ؼب  -ؼاِوادً َ -اَ وصوبٗ
سهأتْ نلٖ ذكبي نها تفؼّله حُ ي ٍ درهة ٕ ٟحة ً.
ب رقُأ الس شأرٕ د١ػُ درفكبِوٕ رعهعوّم ادنوع ،ميكوو د٥طو سٔ الس درقاِوا وو
دركعووا َدضٞرفو د درك طووفٕ رُ ووُا بهو ٘ فكووبٓ تكفّوووبٓ عك وول ب رفقوولَ ،يووُ
دربه ٘ در ٓ ِشع ا هٌ درعهعّم وسص ت ِب سولُكّ تٌ د ٥بد ّوٕ َد٥سي بّوَِٕ ،هشوج
وووو ص٠روووٌ نُد ووول دٟسوووعة
َدضٞرف د سهيا

١تب نوووٌَ .بعأ ووول درقهوو َِو  -فةوووط  -رعلوو دركعوووا

ِٞكوا َ وُا ذرو دربهو ٘ درفكوبٓ دروعكفريٓ دضعك ول رعهعوّم

ادنعَ .رقل و وببر تل دركعا َدضٞرف د

ِأتْ:

ٔ  -د .رفعس سيد أ٘ند" ،حٌن تصبح داعا ٗناعة وظيفية" ،جريدة األىرام المصريةٕٓٔٙ/ٜ/ٕ ،م.
ٖٕٗ
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 كع  :الادسٔ درعُحع١ ،بْ بكب دره ْ. كع  :لٕ الببديّم١ ،بْ ق ا دضةاسْ. كع و  :ق و ي فوووْ در بِووق ،رشووّا و ووا ( بفة و ً عووُدغٍ َ ةووا د "ادنظووّٕ"اِأ تٙ٠م دضبحلٕ دربديهٕ دريت ميب بً درعهعّم).
 -كع  :فؼُ فوْ د٥

ٕ َدربّقٕ١ ،بْ ه س درظهةّ ْ.

 كعو و  :شو و ٙل وووو فةوووٌ دؾًو و ا١ ،بوووْ نبوووادهلل دضًو و بَ ،دمسوووٌ دؿةّةوووْ(نبادربمحو درقلْ)َ ،يُ ؼبٓ دؾهشَّٕ ،رٌ كع

آصب دمسٌ :ق ي در ٙفوٕ

دضهؼُسٔ فوْ ب٠ا دربدفاِو،
 كع  :انُٔ دضة َ ٕ د٥س١ ،ّٕ ٠بْ ؼقا درشُسٓ، كع  :سف دٟرعب ض نو لٕ و قلٌ دهلل الًّ ى درقعّبٖ (و ٙا دضةعخ

ً رله ضَ ،يُ و أثُسدد َكعا

رل شيا دؿبدم فوْ كٕ ن م 1979م)،

 كعوو  :ويوول درعُوووف بوو درظوو َدرووّة  ،ضٞر٭فووٌ حل ووْ ي طوومَ ،يووُ ؼووبٓدؾهشَِّٕ ،كهٖ بو نبادربمحو ط كب نقم دهلل،
 كع  :ا د ِ١آ ربّقٕ دربغادآ، كعو  :وووو٠م د١نو م مبووّ٠ا اَرووٕ د٥سوو٠م فوووْ درقووبدا َدرظو م ،ضٞر٭فووٌ وبووْ ي و مبكب بو نبادرقزِز د١ثبٓ،
 كع  ُ :ب د دٟنـ م رلاَرٕ د٥س ّٕ ٠فوْ درقبدا َدرظ م ،ضٞرفٌ وبوْ حشوود١رآ،
 -كع  :دضق سؿُى راَرٕ دضشل

 ،ضٞر٭فٌ وبْ ق ا د١رآ،

 كع  :دربّقٕ ثم دربّقٕ ثم دربّقٕ ،تأرّف وبُ ُِسف دربظري، كعو  :تهبّووٌ دِ١و م ضو فوووْ درعفبوووٕ ووو آثو م َوي ّووٕ درعُحووا فوووْ اَرووٕ د٥سوو٠م،تأرّف وبُ سقا درق ل،
 كع  :نؼبٔ ٥ن٠ى اَرٕ د٥س٠م :عٖ ِقبفُى قهٖ در نوٕ ،توأرّف وبوُ دضهو سدرظهةّ ْ،
 سسو رٕ وػوواسي ح ووا درقلووم ،بقهووُدى :سا درظووبً د نووو دراَرووٕ د٥سوو ّٕ ٠طووبنّٕدراَرٕ َػخعً .
ٕٗٗ

بؼفٕ ن ٕ ،ي ِهعٌ اَس طُّ تهعّم دراَرٕ د٥س ّٕ ٠فوْ درقبدا َدرظ م (ادنع)
نها تةاِم درانم درفةًْ رلاَرٕ درُرّأ و ص ٠كعبًم َ ٞرف تًم ،بول النًوم ووا ُد
ان ً آصب و ص ٠تل دركعا َدضٞرف د; الذ تؼاَد بًو ضق سؿوْ دراَروٕ د٥سوّٕ ٠
(ادنع) َ .و تل دركعا َدضٞرف د كُع٨ا وبْ ي م بكب د١ثوبٓ( :تبؼوري دضُخو ٭ج
ب رفبا ب س و دراَروٕ د٥سوَ ّٕ ٠دـوُدسج) َ(صوط دضوادا فووْ دروبا نلوٖ درواكعُس
الِو ا) َ(درث ووب درووادنْ فوووْ درووبا نلووٖ ص و

دؾووُٟنْ) َكلووً ُ ًووٕ ضً مجووٕ و ٙووا

تهعووّم بًووٕ درهؼووبٔ دضه و َ ٜرووادنع (دؾووُٟنْ) ،ك و وػوواس وبووُ دؿشووو د١رآ
كع ( :درة ٙا دؾُٟنْ ب درهؼّخٕ َدرعغبِوب)َ ،وػواس وبوُ ق وا د١رآ (وحوُد
دضق سؿ و راَرووٕ دضشوول

 ..تأػووّل طووبنْ)َ ،كعووا وبووْ نبّووأ درظووهةّ ْ( :سف و

دؿش م نؼبٔ راَرٕ د٥س٠م) َ(سف دض٠م نو اَرٕ د٥س٠م فوْ درقبدا َدرظ م).
باَسي و وت دراَروٕ د٥سو ّٕ ٠فووْ درقوبدا َدرظو م (ادنوع) نهوا النو٠ى تظوكّل
حكُ عً بعأسّص َردسٔ ص ػٕ رُ ٢س درفةًّٕ َدرظبنّٕ دضعقلةٕ ب راَرٕ وُطلق نلًّو
دسم (َردسٔ دهلّ ٚد درظوبنّٕ)َ ،تُٟيو دضُلةوا بوو "دروُرِب" وبوْ نث و ى درع ّ وْ .حّوث
َؿقت يو ٍ دروُردسٔ كعبو ً اِوأ ترت وم درثُدبوت درظوبنّٕ رواٗ ادنوع ثول كعو :
(ضو ذد نة توول َ ووو نة توول ) َ(دراسووعُس لووٕ دركفو س) ١بووْ محووزٔ دربغووادآَ ،وػوواسد
وِـ ً كعبو ً ُ ًوٕ الس تهعوّم دراَروٕ د٥سو ّٕ ٠وو دروادصل ثول (غ ِوٕ دمًوُا فووْ
نؼووّخٕ درظووبط َدؾهووُا) ١بووْ ي و م بكووب د١ثووبٓ(َ ،السووك د دربغ و ٘ فوووْ ػووخٕ
طوووبَط دراَروووٕ رلخـوووُ رلةـوو ٘) ١بوووْ نبوووادربمحو نبّوووأ د١ثبيوووَِْ ،فّوووا يوو د
دركعو

بقووام طووبنّٕ صـووُ ونـو ٘ اَرووٕ ادنووع َدضبو ِق هلو رلةـو ٘ دضشووعةل وَ

درع ب ر٢نع ٕ د١صبٗ.
و تل د٥ػادسدد وِـ ً كعا( :ض ذد دؾً ا ؿبَسٔ لخٕ ) َ(دضُسوُنٕ د ١هّوٕ)
َ( و صف ِ درع سِخ) نو وؼٕ حّ ٔ وبْ ؼقا درزسو ََٓ ،كو د ٞرفو د وبوْ محوزٔ
دضًو ب (َرِووب دؿوب فوووْ اَرووٕ درقووبدا د٥سووَ ّٕ ٠درو ٓ وعوول نو م 2010م)( :دراَرووٕ
درانُِّٕ)( ،درُػّٕ درث٠ثّهّٕ  ١بد٘ َ هوُا دراَروٕ د٥سو( ،)ّٕ ٠دروهيب درة ٙوا)( ،ردا
دضً ب)َ ،وِـ ً ٞرف د وبوْ دؿشوو درفلشو ّ ( :دربظوبٗ دضًاِوٕ ضهفو ٓ درق لّو د
دٟسعظووً إِ)( ،ساَا َتل ّخ و د نلووٖ هك وبٓ درق لّ و د)َ ،كعووا ّشووبٔ درغبِووا:
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(المن طف ٘ درقْ درشٞد ) َ(كظف طبً د دضب ف َدضخ ِّر نو دؾً ا)َ ،سلشلٕ:
(با ًٙم نؼخُد)َ ،وِـ ً كع

نز دراِو دربػ فوْ ( ً ا وو ي وـوب دؾًو ا).

ك و وو م درعهعووّم  -فوووْ درعُوّووت نفشووٌ  -بُؿو

ٞسشووٕ درفبوو ى ؼووت َػو ِٕ و

ِش ٖ َردسٔ دهلّ ٚد درظبنّٕ ،رعؼبذ الحاٗ د١ذس د٥ن ّٕ ٠رادنع ظ نوا فبَنًو
ك ٟنعؼ م ََك رٕ د١ن ا َدرظ ُ َغريي .
ذر الذدً يُ د١س ض درقة ٙآ َدرفكبٓ رادنعَ .موو مشوبٌ د١ص وب شوعةب،ً٠
١نٌ سوّعل ؼو حب ً رلعهعوّم حّث و حول١َ ،نوٌ ِوبتبط بو رفكب َروّص ب ١طوخ ؾ،
َيه ؼاس درةلوق َدـ وب د١كو ! َيوُ رو ر ِشوعُ ا ُد ًوٕ فكبِوٕ َنة ٙاِوٕ
َدسقٕ و دضٞسش د د٥س ّٕ ٠درك ٗ كو ١ريب ،فو رفكب َدرقةّوأ سوععل وووُٗ
و درش٠ح ،يك د وثبعت ػببٕ درة نأ َادنع َوصُدتً .
ث رث ً :و دض٠حغ وى ّل دضٞسش روادنع ووا دنعًوٖ ،ال و ووع ً٠وَ تظوبِادًَ ،موو
د٣ى و م دؾّل دـ ص رادنع (الى و ر َػوفٌ ب ؾّول)َ ،يوُ ّول سوّكُى وطوا
طبدسًٕ َنهفو ً َسغبوًٕ فووْ درثوأس َدٟنعةو مَ ،يوُ ّول بو ٠و نوأ بّ نو د حةّةّوٕ رواٗ
دراَ دريت سحلت الرًّ فلُ ادنعَ ،نةؼا بعل دراَ ؼاِوادً ؼوب َرّبّو َدروّ و
َبقض اَ دضه ةٕ د١صبَٗ .رقل

ِٞكا حةّةٕ دٟنعة رليّول دؾاِوا (دـو ص)

يُ الرة ٘ نعبٔ نلٖ وببر د١مس ٘ دريت وُعلت وو دضٞسشو (درو ِو كو ى نواايم َووت
درعأسّص رادنع  31وّ اِ ً) ،فةا وعل و ي ٟ٘ٞدضٞسش – َفة ً ض تشب النّ ٠و ً
– حُدرْ  23وّ اِ ً ،هًم:
 -1ف ؿل دؿّ رْ دضلةا بأبْ شلم دـبدس نْ،
 -2وبُ نبا دربمحو دربّ،َٓ٠
 -3وبُ ًها درشُِادَٓ (َدرْ د١نب س)،
 -4سؿُدى محاَى وبُ بن ض (َدرْ نّهُٗ)،
 -5درظّخ نبادرب سط د١نؼ سٓ،
 -6وبُ ريبد٘ دحمل آ (َدرْ درفلُ ٕ)،
 -7وبُ ق ا درقان نْ (دضعخاث ب سم درعهعّم)،
 -8نق ى هؼُس درزِآ ،دضقبَحن بأبْ سلّ ى دره ػب راِو دهلل،
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 -9ت سص ى ب تريدطفّلْ ،دضقبَحن بأبْ ن ب درظّظ نْ،
 -10ؼ فٖ نبا دربمحو (وبُ ن ٘٠درقفبٓ)،
 -11الِ ا بظ س درش بد ْٙدضلةا بأبْ ونص،
ُِ -12نص س ي حش دؾبُسٓ دضلةا بأبْ محزٔ،
 -13وُِ طّخ ى درظ بٓ،
 -14الببديّم در ُِل دضعُّتْ،
 -15حشو دضؼبٓ دضلةا بأبْ دؿ سث،
 -16ػ٠ح ؼ فٖ وبٍ ب غ،
 -17وبُ نلْ دـلّلْ (فلش ّ )،
 -18ف سض ُِنص دؾب بٓ،
 -19حيْ بكب (مسري دـلف َٓ)،
 -20ػ اا قفب دضظًُس ب سم ػ٠ح دراِو،
 -21نبّول دؾبوُسٓ دضقوبَحن ب سوم (وبوُ سوّ حن)َ ،ووا وعول نو م 2015م بوإنزد

وُٓ

و ريكْ فوْ اِب درزَس،
 -22ف٠ح دركبآ وَ (وبُ ن ب درشلفْ)،
َ -23س م لم نبا رِا.
ِعبةوٖ الذدً مث نّووٕ ووو درةو أ درعو سىّ رووادنع درو ِو ِ٨قعةوا ونًووم ِ ٟزدرووُى وحّو ٘ وَ
سمب

بحَٖ ،يم ك ٣تْ:

 -1رنّم درعهعّم :الببديّم درباسٓ (نبدوْ)،
 -2درة ٙا درقشكبٓ درق م دؿ رْ :وبُ سلّ ى ن ػب (نبدوْ)،
 -3وبُ نلْ د١نب سٓ (نبدوْ)،
 -4ط كب َيّا (نبدوْ)،
 -5حش ب ٠بُسهّعع (بُس )،
 -6ط سا بو در يب بو درف ح درقُنْ دؿبرٓ (تُنشْ)،
 -7وبُ نبادهلل دؿببْ (كُِيت)،
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 -8درةّ آ درث و ِقا فًُ دهلَُِٕ ،كهّعوٌ (وبوُ نبوا دروبمحو درظو ْ)٨َِ ،ق٩عةوا
ونٌ فيت درعهعّم.
ذد تق ي ٍ دضقلُ د النً ببشو طٕ تظوري الس ونهو و و م بحلوٕ اِوأ فووْ ن وب
ي و د درعهعووّم ،بحلووٕ تشووعةبل فًّ و و و أ وواا ،بأفك و س وكثووب تظوواادً َسغبووٕ فوووْ
درثأس(.)1
سدبق ً :و ب رهشبٕ رلاَدنع درق ٙاِو بقا النًو ٘ َ وُايم دضشولذ فووْ درقوبدا َسوُسِٕ،
فإى د٥حؼ  ّٙد دربو ّٕ دضعُفبٔ اَرّ ً نهًم تظري الس وى المج رْ ة تلْ ي د درعهعّم
وبل يزميعًم فوْ سُسِٕ َدرقبدا ك ى ِةواس عوُدرْ 60وروف ة تول ( وهًم حوُدرْ 30
ورفو و ً وووو هشوووّ د و هبّوووٕ َنببّوووَٕ ،دربو و وْ وووو درقوووبدوّ َدرشوووُسِ ؼاِوووادً).
َدرعشو و ٟٝد دض بَحوووٕ فووووْ درُووووت دروووبديو (2018م) يوووْ :الس وِوووو سوووّعيٌ يوووٟ٘ٞ
"درادنظووُّى د ١نووا" درق ٙوواَى ووو درقووبدا َسووُسِٕ َيوول دسووعقا وحووا ووو حك و م
َ شَٞرْ و ًزٔ د ١و َدضخ ببدد درقببّٕ َد ١هبّٕ دضقهّوٕ رشوّه سُِي د درقوُأ تلو
َوٓ نُ

و د٥سي

سّ سسُى بقا وى س٨اد فوْ َ ُيًم سبل دؿّ ٔ در بّقّٕ (.)2

فوووْ ي و د درشووّ ا ،ميكووو وى نقووُا الس دضلووف دضًووم در و ٓ وطووبحن نلّووٌ درؼخفوووْ
دضؼبٓ ومحوا دـ ّواَ ،نظوبتٌ بِوأ (دروُطو) دضؼوبِٕ بعو سِخ  23ف دِوب 2017م
ؼووت نهووُدى" :دروواَدنع درق ٙوواَى"َ ،ك و ر الس دراسدسووٕ دروويت نظووبتً فلووٕ (ذٓ
وت٠نعّ ) د ١بِكّٕ رلك تب  :كُرو ك٠سك (وسع ذ درقلُم درشّ سّٕ فوْ ٞسشٕ
سدنا َب حث فوْ دضبكز دراَرْ ضك فخوٕ د٥سيو ) َو سنو ث و سسوّهي م (درب حوث
فوْ قًا دؿُدس دٟسرتدتّيْ د ١بِكْ)َ ،ذر ؼوت نهوُدى" :وِوو سوّ يا ةو تلُ
ادنع بقا وى تشةط دـ٠فٕ" .حّث ذيبت تل دراسدس د دضعخؼؼوٕ الس ونوٌ نهوا
ِهعًْ درؼبد  ،ال نو طبِق درةُٔ وَ درعشُِٕ نوو طبِوق درعفو َض ،فإنوٌ وو دضوب ذ
وى ِعفبا وَر ٚدضة تلُى فوْ دػ ي د ناِأ ن دؿاَا درُطهَّٕ ،ونًم سّهةشو ُى
ٔ  -يف تفصيل ذلا؛ انظر :د .رفعس سيد أ٘ند ،داعش :خالفة الدم والنار ،القاىرة ،دار الكتاب العر  ،الطبعة الثانية،
ٕٓٓٚم.
ٕ -عنوان ىذه الدراسة)?Where Do ISIS Fighters Go When the Caliphate Falls ( :؛ متوفر على الرابط:
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/03/isis-foreign-fighterjihad-syria-iraq/518313/
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الس  4ف ُن د :دَ١س :تل دريت سعلعخق بأبْ بكب دربغادآ (ي د فوْ حو كو ى
حّهً حّ ً ِبرا)َ ،يوم وو دروادٙبٔ دضةببوٕ َ ،وو دضوب ذ وى ِبةوُد فووْ صفو ٘ و وبوْ
بكب ادصل درقبدا َسُسِٕ .و دم ُنٕ درث نّٕ و دضة تل فأمسُيم "دروُك "٘٠وَ
دضبتزوووٕ دحملووع ل َ ،يووم درو ِو هقووُد ووو درقووُأ الس بلووادنًم د١ػوولّٕ .و و دم ُنووٕ
درث رثٕ ،فًم َ -فة ً رلاسدسٕ  -و دضةو تل د ١نوا "درق ٙواِو"َ ،درو ِو سّظوكلُى
ؼاس درةلق د١ك رلق ل فوْ اَدٙب ك فخٕ د٥سي

فوْ وغلا اَ درقو ي درويت

وتووُد هً و َ .ب رهشووبٕ رل ي ُنووٕ دربدبقووٕ ووو دضة و تل درق ٙوواِو َدر و ِو وطلووق نلووًّم
درك تبو و ى شو و ٖ "دضةو و تل درعهفّو و ِ " ،فشوووّخ َرُى الحّو و ٘ درظوووبك د دره  ٙوووٕ،
َػهّا ونـ ٘ اا ،وَ طو يي د نلٖ غبدس

ِش ٖ يي د "در ٙ

دضهفبأ".

ص ش ً :ميكهه د٣ى سػا  ٠ذ ن ٕ ـبِ ٕ دنعظ س ادنع شعةب ً٠فووْ درةو سدد
درووث٠ث (آسووّ  ،وفبِةّ و  ،وَسَب و )َ ،يووْ صبِ ووٕ وووا تووعغري َؽعلووف َفة و ً رل ووعغريدد
درق ضّٕ َد٥ولّ َّٕ ،ذر نلٖ درهخُ د٣تْ:
(و) نلووٖ دضشووعُٗ د٣سووُّٓ ،فووإى وفغ نشووع ى َب كشووع ى َدرووّ و َبقووض اَ دـلووّج
سعؼووبذ وو٠ذدً رلق ٙوواِو ووو سووُسِٕ َدرقووبداَ ،سووّ ثلُى ص ووبدً كووبريدً نلووٖ د ١ووو
درةُ ْ رعل درب٠ا.
( ) و فوْ وفبِةّ  ،فّقعةا وى دـ ب د١ك سوّكُى و ا و ً هًو َ ،فووْ درؼواا
ذدتٌ ،ميكو سػا د٣تْ تفؼّ:ً٠
 –1ادنوع فوووْ سووّه ٘ :ػ و دؿةو ٙق دضعوُفبٔ حووُ تهعووّم (ادنوع َِٟووٕ سووّه ٘) وى
دمسٌ د١ػلْ در ٓ نبحن بٌ يُ (ونؼ س بّت دضةاض)َ ،وا ن٨بحن بً د دٟسم ه ن م
2011مَ ،تظكل و نه ػب فلش ّهّٕ سلفّٕ َوصبٗ بإَِ و ويول سوّه َ٘ .بقوا وى
ب و ِ ي و د درعهعووّم وب و بكووب دربغووادآ فوووْ  10نووُف

2014م س ٨و ْ (ادنووع َِٟووٕ

سّه ٘)َِ ،بلغ وُدم تقاداٍ دؿو رْ وشوٕ آٟحن نهؼوبَِ .شوعًاحن درعهعوّم دٟسوعّ٘٠
نلوٖ د١سض ٥و ووٕ درُِٟوٕ دضشووعةلَٕ ،يووُ مموُ

ووو بقووض درواَ دـلّيّووٕ (ؼاِووادً

و ب) َتبكّ َكرتو ً السبدّٙلّ ً نلٖ شعُٗ درعشلذ َدضقلُ د(.)1
ٔ  -يف تفصيل ذلا؛ انظر :د .رفعس سيد أ٘ند ،داعش والية سيناء ،القاىرة ،مركز يافا للدراسات واألُناث ،الطبعة الثانية،
ٕٓٔٚم.
ٕٜٗ
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الى ت سِخ د٥سي

َدرغلُ دراِ فوْ سّه ٘ ِظري الس وى

َس درهظأٔ رعهعّم ادنع فوْ

سّه ٘ تقُا الس درق م 2004م ،حّث ظًب آن دك تهعّم السيو بْ ؼوت شو ٖ (درعُحّوا
َدؾًو ا)َ ،درو ٓ الرّوٌ تهشووا د١حوادث د٥سي بّووٕ درويت َوقووت فووْ ط بو َذيوا َطووبم
درظّخ صو ٠د١نوُدم (2004م – 2005م)َ ،كو ى ِةوُاٍ درفلشو ّ درشلفووْ (يظو م
درشقّانْ) درظًري بو (وبْ درُرّوا دضةاسوْ)َ ،يوُ درب ول درو ٓ تعل و نلوٖ وِوآ وبوْ
دسخ ا دؿُِهٖ َفع ٌَِ درعكفريِٕ درة  ٕ ٙنلٖ الرغ ٘ د٣صب َدرظ ط دراِ َ .بقا وى
وُع٭ل درشقّانْ فوْ ن م 2011م ،تق ووا نلوٖ وّو أ درعهعوّم كول وو( :ق وا حشو
ق س درظًري بأبْ هري) در ٓ رةْ ؼوبنٌ نو م 2013م ،رّعوُس درةّو أ بقواٍ كول
ووو ق ووا فووبِج رِو أ (درو ٓ وعوول وِـو ً) ثووم طو آ دضهّقووْ َيظو م درقظو ََٓ ،وووا
دنظق د١صري حاِث ً كُن ً تهعّ ّ ً السي بّ ً اِادً ومس ٍ (دضوبدب

)َ ،توُس كو ر

و ووُس درفعووُٗ َالب حووٕ درةعوولَ ،يووُ ِةووف صلووف ن لّ و د السي بّووٕ كووبرئ هً و ن لّووٕ
درُدح د ن م 2018م ،ك و ِعُدػول (تهعّ ّو ً َمتُِلّو ً) و دؾ نو د دضشولخٕ فووْ
رّبّو َ .هلو ٍ درعهعّ و د وِـو ً انو ٔ ووو وبووبريم (محو اِو وبووُ فّؼوول ،ق ووا نووزدم،
وسقا دربّ  ،سل ٖ سلّم) َغرييم.
رةا دستكا تهعّم (ادنع َ ِٕٟسّه ٘) وكثوب وو  150ح اثو ً السي بّو ً فووْ سوّه ٘
َبقض دحمل فع د دضؼبِٕ َفوْ دضه ةٕ درغببّٕ (نلوٖ دؿواَا و رّبّو )َ ،بقوض تلو
د١ن

د٥سي بّٕ كو ى قواَا د١ثوب َدرؼوّت ،فّ و دروبقض د٣صوب ػو حبٌ ؿويّج

انوو َ ْٙسّ سووْ َدسوو

ثوول ( :وو عيت سفووذ دَ١س َدرث نّووٕ ،ق َرووٕ دغعّوو َرِوووب

درادصلّووٕ درش و بق درلووُد٘ ق ووا البووبديّم،

عووٕ كووبم درةووُداِص ،دركعّبووٕ ،101

درقبِع ،تفيري اِبِيت و و درة يبٔ َدضهؼُسٔ ،دغعّ دره ٙا درق م يظ م ببك د،
َدوقٕ درظّخ رَِوا ،السوة ط طو ٙبٔ دربكو

دربَسوّٕ ،دغعّو درق ّوا وسكو ى حوب

ن ا س َ ،ْٙك د دغعّ نظبدد درـب ط َدؾهُا).
الذد

سػان نع ٙج السي

()1

درق م دض ؿوْ فةوط (2017م) َفةو ً ٥حؼو  ّٕٙتُثّةّوٕ

سهيا ونٌ صو ٠درفورتٔ وو ِهو ِب 2017م الس نوُف

2017م َوو حوُدرْ  232ييُ و ً

ٔ  -دلزيد من التفاصيل؛ انظر" :تقرير معهد التحرير لسياسات الشرق األوسط" ،واشنطنٕٓٔٚ ،م؛ متوفر على الرابط:
https://timep.org/
ٕٓ٘

السي بّ ًَ ،ذر

ة بل  807حُداث السي بّٕ ص ٠ن م 2016م،

ِقو دنفو ض نواا

درق لّ د د٥سي بّٕ بهشبٕ تعقواٗ َ .%60ركوو درقو م 2017م ووا طوًا حوُداث السي بّوٕ
تقا يْ د١نهف فوْ ت سِخ ؼب دؿاِث نلٖ د٥ط٠اَ ،رقل وببريو َوكثبيو نهفو ً
دهليُم نلٖ شيا دربَؿٕ در ٓ نعج نهٌ دسعظوً ا  311وانّ ً بقوا دسعظوً ا درقاِوا
و دؾبحٖ عأثبِو بإػ بعًم ،حّث ِقوا يو د دؿو اث مبث بوٕ ونهوف حو اث السيو بْ
َو فوْ ؼب.
ك سػاد د٥حؼ  ّٕٙس رفٕ در كب دستف ونوادا ؿوخ ِ د٥سيو

وو دضوانّ

ص ٠درق م 2017م بظكل غري شبُا ،حّث النٌ ص ٠فورتٔ  3سوهُدد ( وو اِشو
2013م َحعٖ 2016م) نعج نو درق لّ د د٥سي بّوٕ دسعظوً ا  588وانّ ًَ ،يو د درقواا
ِظ ل ؿخ ِ ح اث در ٙبٔ دربَسّٕ در ٓ وسفب نو ةعول  224طخؼو ً كو نُد نلوٖ
عهً ; و

ه اِشو

2016م َحعوٖ نوُف

2017م ،وٓ صو ٠ووول وو نو م َدحوا،

فةووا وَاد دهلي و د د٥سي بّووٕ عّو ٔ  507ووانّ  .ركووو نلووٖ درووبغم ووو َوووُ نوواا
كووبري ووو درـووخ ِ دضووانّ  ،فإنووٌ ٟتووزد درغ ربّووٕ درقع ووٖ ووو دهلي و د د٥سي بّووٕ
تشعًاحن وُدد د ١و; حّث الى  %76و دهلي د فوْ مش سّه ٘ ص ٠درقو م 2017م
دسعًافت وُدد د ١وَ ،ذكبد د٥حؼ  ّٕٙوى درق لّ د د٥سي بّٕ مش سوّه ٘ صو٠
2017م (حعٖ طًب نُف

2017م) وا وسفبد نو دسعظً ا حوُدرْ  396وانّ ً َ292

وو وووُدد النفو ذ درةو نُى ،وٓ الى نوواا ؿووخ ِ د٥سيو
ص2017 ٠م ِفُا ناا درـخ ِ و س

ووو دضووانّ فوووْ مشو سووّه ٘

د ١و.

 –2فوْ رّبّ  :تعُد ا وغلا دؾ ن د د٥سي بّٕ فوْ رّبّ َ ،درويت تـوم حوُدرْ نظوبٔ
آٟحن ة تل ،فوْ ه ةيت (سبد) َ(اسنٕ)َ ،وا وسشت ي ٍ دؾ ن د ربهّ٨وٕ السي بّوٕ
ذدد بقووا وب٧لووْ َوِوواُِرُ َْ ،ذر و
درظبِقٕ) َ(فلوص طوُسٗ طوب
درل وّيب ر٦صووُدى دضشوول

ووو صوو ٠مج ن و د ادنووع فوووْ سووبد َ(ونؼ و س
د٥سو٠م) َبقوض نه ػوب مج نوٕ فيوب رّبّو (درفوب

) َبة ِ و (دؾ نووٕ د٥سوو ّٕ ٠دضة تلووٕ) ،حّووث طووكلُد ق و ً

تًاِادً و هّ ً ص ريدً نلٖ حاَا ؼب درغببّٕ ،ك ِرتاا ونًم ك نُد صلف النظو ٘ و

ٕٔ٘
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ِش ٖ ( ّع ؼب دؿب) وسُٔ ب ؾّع درق ّل فوْ سُسِٕ در ٓ ِة تل دراَرٕ درشُسِٕ
بع ُِل و بٓ َتبكْ َتاسِا و بِكْ.
ووووو وطووووًب ن لّوو و د "ادنووووع رّبّوووو " وّ ووووٌ بوووو بذ درق وو و د١وبوووو ط دضؼووووبِ
(َ )2015/2/15دضوووُدطه د١ثّوووُبّ َمت تشووويّل دض عوووٕ فووووْ وفووو٠م فّووواُِ ذدٙقوووٕ
دٟنعظو س ،وسو ٘د ر٦سوو٠م درو ٓ ِعخوواث يوو ٟ٘ٞب مسووٌ ،فـو ً٠نووو حو اثْ درُدحو د
درغببّووٕ َوعوول ووب و ط دضهّوو (2017م) ،ب ٥ؿ و فٕ رق لّوو د وعوول ممووهًج ؿووا درلّبووّ
دضخ رف هلم.
د٣ى رّبّوو وػووبخت ةووبدً سّٙشووّ ً رووادنع َدضةوو تل د ١نووا رعةووام بوو ر د ٥بووٕ
د١ك و َد١ص ووب نووو ووآٟد شووعةبل ادنووع ،حّووث ذيووا د٣ى ب ١س و ض الس رّبّ و
َسّه ٘ دضؼبِٕ َبقض اَ دضه ةٕ(.)1
 –3فوْ تُنص :تهـُٓ ويوم دؾ نو د د٥سي بّوٕ فووْ توُنص ؼوت روُد٘ تهعوّم ِشو ٖ
(نةبووٕ بووو نو ف )َ ،يووُ هظووق نووو تهعووّم درة نووأ فوووْ تووُنصَِ ،ـووم نووأ ٚو د ووو
دضع ووبف د٥سوو ّ ٠در و ِو و توول بقـووًم فوووْ سووُسِٕ فوووْ بووادِ د د١ر ووٕ درشووُسِٕ
( سض 2011م) ثم ن اَد ٟحة ً الس تُنص رريتكبوُد و دبذ بَنوٕ هًو  :حو اث بول
درظق نيب ،عخف ب ساَد ،ح اث فهاا (ال ِ

بحب ) بشُسَٕ ،غريي وو د١ن و

د٥سي بّٕ َدريت مشبً سععل شع بٔ.
 –4دؾزدٙب  :وغلا دؾ ن د د٥سي بّوٕ يهو ك تهـوُٓ ؼوت تهعوّم ( هوا دـ٠فوٕ)،
َيُ بةّ أ (ص را وبوْ سول ى) عق َنو ً و وّو ادد تهعوّم درة نوأ َادنوع َدرويت وو
وطًب و اتً نبا دض ر اَسكاد َكع س بل خعو س َووُسٓ نبوادضل َ ،سوّكُى هلوم
فوْ دضشعةبل اَس فوْ الن أ النع ج د٥سي

دضعأسلم َدضشلذ الى ي تعهبٌ ضُد ًعٌ دراَروٕ

دؾزدٙبِٕ.
 –5فوووْ دضغووب درقببووْ :وك و درعهعّ و د درادنظووّٕ يه و ك يووُ (درة نووأ فوووْ بوو٠ا
دضغب د٥سََ ،)ْ ٠فة ً ربّ ن د َردسٔ درادصلّٕ دضغببّٕ ،فإى  1354غببّ ً وا ذيبُد
ٔ -انظر يف ذلا( :تقرير) "المقاتلون األجانب في ليبيا :التداعيات على أفريقيا وأوروبا"( ،إعداد :ىارون ي.زيلٌن ومايكل
ف.فرانكن) ،معهد واشنطن للدراسات ،فرباير ٕٓٔٛم؛ متوفر على الرابط:
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/foreign-fighters-inlibya-consequences-for-africa-and-europe
ٕٕ٘

رلةع فوْ سُسِٕ ؼت ش ّ د َانُدد ـللٕ ب سوم "دؾًو ا فووْ سوُسِٕ"َ ،وغلوبًم
د٣ى ِقُا عخفّ ًَ ،سّ ثلُى وه بل و بلٕ ر٠نفي س وبِب ً.
 – 6نّيريِ  :ميثل مج ن د د٥سي

فوْ نّيريِ َبُؿُح َؤُ تهعوّم (بُكوُ حوبدم)

بةّ أ وبْ بكب طّيَُ ،يُ تهعّم السي بْ ب د ِشّ ب نلٖ حوُدس  %20وو شو حٕ
نّيريِ درويت تقوا وكو اَروٕ وفبِةّوٕ وو حّوث درعقوادا دربظوبٗ ( 177لّوُى نشو ٕ)
َوك و اَرووٕ فوووْ النع و ج درووهفطَ .رةووا ب و ِ درعهعووّم صوو ٠ن و م 2014م تهعووّم دراَرووٕ
د٥س ّٕ ٠فوْ ب٠ا درظ م َدرقبدا (ادنع)َ ،دنـُٗ ؼوت روُد٘ دـ٠فوٕ دـ ػوٕ بوٌ.
ًَِاا ي د درعهعّم اَ دؾُدسَ ،يُ ِـم نأ آٟحن و درهوّيريِ درو ِو اصلوُد فّوٌ
١سووب

تعقلووق بو رفةب َدرعً ووّع َدضقو ادٔ در ٙفّووٕ رليهووُ دضشووّخَْ ،رو ر حو َ

درعهعووّم تشو ّٕ نفشووٌ (ويوول درشووهٕ َدرووانُٔ َدؾًو ا)َ ،يووُ سووّ ثل ص ووبدً كووبريدً -
شعةب - ً٠نلٖ َحأ نّيريِ َدسعةبدسي .
 – 7فووووْ و و رْ :تهـوووُٓ ويوووم دؾ نو و د درادنظوووّٕ فووووْ و و رْ ؼوووت روووُد٘ ِشو و ٖ
(دضلث ُى)َِ ،ق ل فوْ مش

رَْ ،ك ى ِةُاٍ دؾزدٙبٓ (كعو س بل خعو س)َ ،درو ٓ

ِوورتاا ونووٌ وعوول بقووا وّ ووٌ بقووأ ن لّو د السي بّووٕ َيووام ر٤ث و س د٥سووَ .ّٕ ٠وووا و ووت
فبنش ع لٕ نشكبِٕ ُسقٕ ؿا ي د درعهعّم مبب سكٕ اَ وفبِةّ نو م 2014م،
َٟتزد الس درُوت دربديو ( 2018م) بة ِ يو د درعهعوّم ُ وُا َمتثول صِ٠و ن  ٙوٕ ووا
تشعّةغ فوْ وٓ ؿعٕ.
 – 8درؼُ

ِ :قا تهعّم (درظب

دم ياِو) ويم تهعّم السي بْ فوْ درؼُ

َ ،يُ

نب سٔ نو مج نٕ واميوٕ َسو بةٕ نلوٖ نظوأٔ ادنوع فووْ بو٠ا درظو م َدرقوبداَ ،ركوو
ي د درعهعّم ونلو ن م 2014م ب ِقعٌ رعهعّم ادنع بةّو أ دربغوادآَِ .ـوم درعهعوّم
فووْ نـووُِعٌ ٚو د درؼُ روووّ  ،حّوث هعو بًم نو َسو ٙل د٥غوبد٘ دروواِ َدضو رْ
نعّيٕ دَ١ؿ دٟوعؼ إِ دروب ٙشَٕ .وا ياا ي د درعهعوّم اَروٕ كّهّو بقوأ ن لّو د
السي بّووٕ ،ك وو و و َ درعهعووّم درُػووُ الس وثُّبّ و َدٟسووعّ ٘٠نلووٖ بقووض دضُدووو
َدراصُ فوْ ه َط د شلخٕ

دراَرٕ د١ثُّبّٕ دريت متثل نةبٕ اِهّٕ فوْ َ ٌ متاا

درعهعّم (حّث د١غلبّٕ درظقبّٕ فوْ وثُّبّ تاِو ب ضشّخّٕ).
(ج) آٟد ادنع فوْ وَسَب :
ٖٕ٘

نآالخ داعش :إلى أًٌ طٌذجه اإلزهاب ةعد هصًهذه فٍ ةالد اللام؟!

وغلا درُث ٙق َدرعة سِب دضعُفبٔ نو آٟد دراَدنع دَ١سَبّ در ِو ك نُد

ت٨ي

عُد ووواِو ؿوو و تهعوووّم ادنوووع فووووْ درقوووبدا َسوووُسِٕ ،ونًوووم سوووّقُاَى الس ب٠ايوووم
رّكُنووُد مبث بووٕ وه بوول ُوُتووٕ َص ِ٠و ن  ٙووٕ تشووعّةغ فيووبٔ تل و دمع ق و د دروويت
ػوواستًم الس بوو٠ا درظ و م َدرقووبدا .الى دٟنعؼ و سدد دضعع رّووٕ فوووْ درقووبدا َسووُسِٕ نلووٖ
تهعّم ادنع َوصُدتٌ و دؾ ن د دضشلخَٕ ،دريت ونًت َ ُايو – تةبِبو ً – ت وبح
سووٞد ًٟتكووبس كووثريدً اَى ال ب و د و طقووَٕ ،درشووٞد يووُ :الس وِووو سووععيٌ درقه ػووب
دَ١سَبّٕ دضُ ُأ فوْ ادنع َوصُدتً فوْ دضبحلٕ دضةبلٕ ػخّذ سعبةٖ بقض صٍ ِ٠
دره  ٙووٕ َذ ٙبووٌ َتهعّ تووٌ درؼووغرئ دضهفووبأ ادصوول سووُسِٕ َدرقووبدا ،ال ٟوى دضقلُ و د
دٟسرتدتّيّٕ دضعُ فبٔ تٞكا وى الحواٗ درشو ح د دضً وٕ رق ول ادنوع د٥سيو بْ درةو ام
يووْ تل و درش و ح د دروويت س و ي ت فوووْ ؽلّةووٌ َػووه نعٌ كعهعووّمَ ،تووأتْ درش و حٕ
دَ١سَبّٕ فوْ ةا عً َ .فوْ تةاِبن  ،رو تكُى يه ك اَرٕ وَسَبّٕ مبهأٗ نو ن لّ د
ي ٍ درعهعّ د َدؾ ن د دضع بفٕ ،ص ػٕ وى يهو ك و بو  20الس  30وروف ة تول
و هيب ؿ و تهعّ د درع بحن فوْ سُسِٕ َدرقوبدا َرّبّو  ،وهًم نلوٖ د١وول  10آٟحن
وَسَبووْ سووّقُاَى الس ب٠ايووم; فًوول سووّقُاَى ركووْ ِلقبووُد ووث !٠وم ركووْ ِكُنووُد
ووُدطه ػو ؿ
دمع

! بو ر ب  ،ٟفًووم سووّقُاَى حو ل ثووأسدً َ -فووق تؼووُسدتًم  -ووو

دَ١سَبْ َدرغببْ در ٓ ص هلم (َرّص و ًزٔ دؿكم فخشا)١ ،نٌ يُ در ٓ

وُ٬هلم فوووْ دربادِووٕ ،ثووم و تلووًم فوووْ دضبحلووٕ درع رّووَٕ ،ب رعو رْ يووم سووّقُاَى ًووزَ
ركووْ ِثووأسَد ووهًمَ ،كوول َدحووا ووهًم ميكووو وى ِظووكل تهعّ و ً اِووادً ،فلووّص
ؿبَسِ ً وى ِةُم ب رق لّ د بهفشٌ ،المن و ص ٠درعهعّم درو ٓ ميكوو وى ِظوكلٌ،
ص ػٕ الذد نل ه وى ي ٍ درواَ دَ١سَبّوٕ بًو

رّو د وفبِةّوٕ َ غ سبّوٕ شول ٕ تقوّع

فّ وو ِقووبحن بأحز ووٕ درفةووب فوووْ دضوواى دركوو ٗ (بوو سِص منُذ وو ً) ،حّووث ِقّظووُى
ك ُدطه

و دراس ٕ درث نّٕ ،فً ٟ٘ٞميكو وى ِكُنُد أ ص م رعيهّا دضع بف

فوْ تل درب٠ا.
الى وبوووبر درووواَ دَ١سَبّوووٕ دضبطوووخٕ ١ى تكوووُى شوووبح ً رلق ووول َٟنعةو و ادنوووع
َدرعهعّ و د د٥سي بّووٕ د١صووبٗ الرًّ و ( ثوول درهؼووبٔ َدرة نووأ َوحووبدس درظ و م َغريي و )

ٕٗ٘

صوو ٠درفوورتٔ دضةبلووٕ ،يووْ (ببِ نّ و  ،فبنش و  ،بليّك و  ،وسووب نّ  ،سَسووّ  ،وض نّ و ،
َغريي ).
صع ً :سّكُى درق ي الذدً و م تُس ربوقٕ د٥سي

َ غبدفّعٌ بقا دٟنعً ٘ – تةبِبو ً

– و الحاٗ ُٟتٌ فوْ سُسِٕ َدرقبدا ع ثلٕ فووْ ادنوع; َ١ى د٥سيو
و وول

ذبّووٕ ن رّووٕ  ّ ١و

اِووأ ووو دحملووب

ب سوم درواِو

( َ )1ووو دؾ و يل ظووُيب دروواِو،

َدر ِو ِشًل حبحن بُػلعًم درشّ سّٕ بقّادً نوو وـو ِ د ١وٕ دضبكزِوٕ ( ثول وـوّٕ
فلشوو

) رعخووول قلوووً وـوو ِ وصوووبٗ ِبِووواي "دٟسوووعق س" دروو ٓ ووووبكًم ،ثووول

تفكّوو درووواَ َدؾّوووُغ دضبكزِوووٕ َدرفوو دض يبّوووٕ َدر ٙفّوووٕ ،فوووإى و ثوو تلوو
درعهعّ د (ص ػًٕ ادنع) سعـقف ركهً رو متُد سغوم درـوبب د درويت َ ًوت هلو
َسغووم تبخبي و درعهعّ ووْ َدؾغبدفوووْ فوووْ بوو٠ا درظ و مَ .ذرو ١نه و َ ،ط ضو بةووْ ي و د
درفكب درُي بْ دضع بحن در ٓ ميثل دضُسا دـؼا ره ُ نة ٙا د٥سيو َ ،ط ضو بةوْ
دحملبك دٟسوعق سٓ دـو س ْ; فوإى وآٟد ادنوع تظوري الس ونًو روو متوُدَ ،سوعقّا
اَسدد درقهف ب سم دراِو فاادًَ ،سّكعُٓ به سي دؾ ّو  ،ص ػوًٕ وو سو يم فووْ
ػوه نعً َتُحظوً سوُد٘ وو اَ دضه ةووٕ وَ وو درغوب دَ١سَبوْ َد ١بِكووَْ ..دهلل
ونلم.

ٖٔ -نة وجهات نظر مهمة ت كد على أن داعا تنتقل إىل مرحلة جديدة أشد شراسة وأوسع انتشاراً؛ انظر يف ذلا :مقال ٓنليلي لل

تًني ميسان بعنوان" :وىم القضاء على داعش" (ترٗنة:سعيد ىاليل الشريفي) ،موقع شبكة فولتًن ،فرباير ٕٔٔٓم؛ متوفر على

الرابط:

http://www.voltairenet.org/article199707.html
ٕ٘٘

()1

ماذا ٌجري فً الٍمه؟
(تةوبِوب)

عتد امعصًص أةو طامث
زئٌع دائسج الهعلىناخ والًلس ةالهسكص،
طكسدٌس ددسًس نجلح نلازةاخ طٌاطٌح

ِمذِح اٌرمرَر:
كاْ ًّ داعٚا ر ٘خ اه ٌّٚحلليٍ فيزو ٜاصيتٌز ركثيز ًيّ ثالثيٗ ٞثالثيو عاًياً
أْ عز

اهبود هوِشاعا اهضٚاص ٞٚاملضتٌزٗ ،ٝاهيت أبجم في ٛاهعاَ  َ2111بياهتشاًّ

ًي ي أح ييدا اهزبٚي ي اهعزب يي ٛاه يييت عص ييام بل ييثري ً ييّ اه ييدٗي في يي ٛاملِطق ييٗ ٞسعشع ييم
اصييتقزارٓا اهضٚاصيي .ٛهلييّ اهيي ٌّٚتٚييش  -آُييذان  -بتجزبتييٕ اهازٙييد ٗ ،ٝهييم عِييدًا
بوضم ار زاف اهضٚاصيٞٚ
ف ي ييي ٛاهضي ي ييوطٗ ٞاملعار ي ي ييٞ
بغي ييقٔٚا )املي ييدُٗ ٛاملضي ييو )
عو يي ٟاٗه يي ً ٞييؤتز ح يي٘ار

ثالثح أعدىام ندٌ العددواى والدصداز الذدٍ دلدىدٍ الظدعىدًح
وددعهددده الددددو الغسةٌدددح علدددى الدددٌهٌ الظدددعٌد؛ كدددل ًدددىم
دلسب األزض دم شهٌد ،وًجسح وجه التالد دنع أم ًظٌل،
ودذلىي أخلاء فلٌس جائع ونداصس ،ةالهىخ والخرالى.

ٗ ي ي ع يياًى ييٍ مجٚي ي
ارحييشاب ٗاهقيي٘ ٠اهضٚاصيي ٞٚاملٌثويي ٞفيي ٛاهقمليياْٗ ،كييذا أُصييار اهلل ٗاحلييزان اجلِيي٘ب،ٛ
اف ًٞر ممثوو عّ اهغباب ٗتثٚى لاا هوٌزأ ٗ .ٝد اصتٌز أعٌاي هم املؤتز
ليالي اهاي ً 18( ٝيارظ ِٙ 25 - َ2113ياٙز  ،)َ2114هٚقيدَ هوغيعي اهي - ٌٚفيي ٛلتيياَ
اُعقيياوٖ – ٗثٚقيي ٞرلزبييا ًييؤتز احليي٘ار اهيي٘

ٗ ،اهيييت ةييٌِم حويي٘ ً هعييدو ًييّ

ٔ  -حرصاً من ىي ة ٓنرير اجمللة على مشول الفا دة من التقرير فقد مت نشر نصو باللغة االصلليزية على ادلوقع االلك و للمركز على
شبكة الويب ،وميكن االطالع عليو وٓنميلو عرب زيارة ادلوقع:

:
www.yecscs.com
ٕ٘ٚ

ناذا ًجسي فٍ الٌهٌ؟

اهقةاٙا اه٘ ِٗ ،ٞٚلزبم بِقاط ذلدو ٝأهشًم  -حِٔٚا  -اهيزٚ٢ط ٓياو ٜبتِاٚيذٓا.
ٗهل ييّ مما و ييٗ ٞاًتِ ييار ٓ يياو ٜأو ر ييأسَ اه٘ يي اهضٚاص ييٗ ٛاسو ٙيياو ا حتق يياْ ب ييو
ار ييزاف اهضٚاصيي ٞٚاملغيياركٗ ،ٞظوييم بٔيي٘و املبعيي٘ ارمميي ٛمجيياي بييّ عٌييز ًضييتٌزٝ
هوت٘صييى ر حييى هييذهم اه٘ ي املتييأسَٗ ،

يياو حييى صٚاص ي ٛهألسًيي ٞاهٌِٚٚيي ٞبصيياٞ

عاً.ٞ
فوْ وتوُى ذرو دضهو درشّ سوْ دضعوأرم ،دنوارقت ثوُسٔ طوقبّٕ فووْ  21سوبع

2014م

رل

ربووٕ بإػوو٠ح د دوعؼ و إِ ن لووٕ َالردحووٕ حكُ ووٕ ي و آ درف سووأ ،ب ٥ؿ و فٕ

رل

ربٕ بعهفّ كب د دؿُدس درُط َ .نةا دنعؼ س درثُسٔ ،ونلو دضبقوُث د١مموْ

(مج و بووو ن ووب) فوووْ درّووُم درع و رْ رلثووُسٔ ( 22سووبع

2014م) نووو دتف و ا د١طووبدحن

درشّ سووّٕ مجّقوو ً نلووٖ دتفوو ا سّ سووْ طوو ل ؿوول د١ر ووٕ درشّ سووّٕ (َثّةووٕ درشوولم
َدرظبدكٕ)َ ،يْ درُثّةٕ دريت َػفً دضبقُث د١ممْ بو  ١ب دـو سا رلقو أ; الذ َفةو ً
ربهُا درُثّةٕ ،وبلت وُٗ درثُسٔ دضهعؼبٔ وى تةف نلٖ وام دضش َدٔ

سو ٙب د١طوبدحن

درشّ سَّٕ ،ي ت را بأٓ د عّ ردد سّ سّٕ ص ػٕ.
فوْ درش ن د دَ١س و ػب ح ُِم دـ ّص  26سض 2015م طهت درشقُإِ َدراَ
دضعخ رفٕ قً حبب ً َدسقٕ نلٖ دروّ و ؼوت شو ٖ "ن ػوفٕ دؿوزم"َ ،ونلهوت الغو٠ا
دم دؾُٓ َدر ٓ َدربخوبٓ رلوّ و َفوبض حؼو س طو ل نلّوٌ َ .هو ذرو درُووت،
َنلووٖ ووادس ثوو٠ث سووهُددِ ٟ ،ووزد ذر و درعخ و رف تبتكووا دؾ وبدٙم عووق دضووانّ
َدضٞسش د َدربهٖ درعخعّٕ رلّ و،

تشبا (َِ ٟزد ) فووْ ػوه ك سثوٕ النشو نّٕ تقوا

د١سوووُو وووو نُنًوو فووووْ درقوو ي بعأكّوووا َطوووً أ د ١وووم دضعخوووأ َدضهع وو د دراَرّوووٕ
د٥نش نّٕ َدؿةُوّٕ )1(.ك ون ا درعاصل درقشكبٓ فووْ ذرو درعُوّوت درُػوُ الس
ح ٍل سّ سْ ر٢ر ٕ درّ هّوٕ َفةو ً ٟتفو ٍا سّ سوْ كو ى حّهًو نلوٖ َطو درعُوّو

وو

د١طووبدحن درشّ سووّٕ درّ هّووٕ ك فووَٕ ،ذرو د ١ووب يووُ و وكووا نلّووٌ دضبقووُث د١ممووْ
مج بو ن ب فوْ آصب الف أ رٌ و م فلص د ١و بقا َوُ درقاَدى نلٖ درّ و(ٕ).

(1) https://arabic.rt.com

(ٕ( نص آخر إحاطة للمبعوث األممي جمال بن عمر بعد اندالع العدوان السعودي على اليمن؛ متوفر على الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=UJYPdOmaemE
ٕ٘ٛ

 -1اٌذوي ادلشاروح يف اٌؼذواْ ػًٍ آٌُّ:
(دض لكٕ درقببّٕ درشقُإِ ،د ٥سدد درقببّٕ دضعخأ ،و وب(ٔ) ،دربخوبِو ،دركُِوت،
 ،د١ساى ،درشووُادى ،ؼووب ،درُِٟوو د دضعخووأ د ١بِكّووٕ ،ببِ نّوو  ،ب كشووع ى،
درشووووهغ ) َٟحةووو ً ونلهووووت

رّزِووو

نز ً و دـووبَج ووو ي و د درعخ و رف،
ك ووو و سوووووخبت دضغوووووب ط ٙبدتًووو و

هَاك ىُ اميعاٍاج اإلٍساٌٍح ىا ًكفٍ موكف
امحسب فٍ امٌيُ ,مكُ األطياع االكذصادًح ديَع
ذمك

دضظ سكٕ فوْ درقاَدى نلٖ درّ و َوبةت نلٖ حـُس وُدد وصبٗ فوْ درعخ رف(.)2
إضافة هذلً إلى مشارهة مجاامع ما املزثزكاة الحااعين للشازهة مميعاة شائةة الصاةية (باكن
ووثز) ،وهذا شزهة (داً وورب) ممزيىعة(.)3
 -2الدول التي ثبيع السالح والذخائز للتحالف السعودي:
(الوالًات املحددة ممزيىعة ،بزيطانعا ،فزنصا ،روشعا ،أملانعا( ،)4هيدا ،الصن  ،ثزهعا ،أشبانعا،
جورجعا وغنرها)( .)5وكد أعليد النرويج وبلجعيا ثوكفها ع بع الصكح لإلمارات(.)6
(ٔ) انسحبس قطر من التحالف يف ٘ يونيو ٕٓٔٚم.
)ٕ( متوفر على الرابط:

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/
(ٖ) انسللحبس شللركة بللالك ووتللر بعللد اخلسللا ر للًن ادلتوقعللة يف صللفوف جنودىللا والكشللف عللن أمسللاء القتلللى وادلشللاركٌن يف احلللرب،
لتحل زللها (داين كورب) الد انسحبس أيضاً يف وقس الحق؛ ادلزيد من التفاصيل متوفرة على الرابطٌن:
-https://southfront.org/first-group-of-dyncorp-mercenaries-arrived-in-yemenand-replaced-the-ones-from-ex-blackwater/
-https://www.globalresearch.ca/dyncorp-mercenaries-to-replace-blackwater-inyemen/5512537
(ٗ) مللع تقللدم ادلفاوضللات يف أدلانيللا بللٌن احل لزبٌن االش ل اكي الللدميقراطي وا للافن مللن أجللل تشللكيل ا للتالف حللاكم بزعامللة مًنكللل،
أعلنللس احلكومللة األدلانيللة عللن وقفهللا تصللدير األسلللحة إىل الللدول ادلشللاركة يف احلللرب علللى اللليمن؛ ادلزيللد مللن التفاصلليل متللوفرة علللى
الرابط:
http://arabic.euronews.com/2018/01/20/germany-stops-exporting-arms-to-ksaand-emirates
(٘) ميكن االطالع على موقع الدفاع والتسليح على الرابط:
http://defense-arab.com/vb/forums/11
)6( http://www.independent.co.uk/news/world/europe/yemen-civil-warnorways-arms-sales-uae-saudi-arabia-iran-houthis-exports-emirates-ine-eriksena8140226.html
ٕٜ٘
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فوْ ًٕ ة بلٕ َ بًٕ ـ أ ونلهوت درقاِوا وو دضهع و د دراَرّوٕ َدهلّٚو د دربمسّوٕ
ربعً دراَ دضؼاسٔ رلشلذ بُوف بّقً د١سولخٕ رلعخو رف درو ٓ ِبتكوا دؾوبدٙم
عووق درظووقا درووّ

َِهعًو درةو نُى بظووكل عق ووا َ شووع ب ،فةووا ط ربووت هع ووٕ

يُّ و سدِعص ََتع تل دراَ دضؼاسٔ بُوف بّ درش٠ح رلشقُإِ(.)1
باَسٍ ان در ض ى دَ١سبْ دراَ د١نـ ٘ فووْ دٟؼو ا دَ١سبوْ الس َووف بّو درشو٠ح
رلشقُإِ درويت تةوُا درعخو رف نلوٖ

أشىح إٍساٌٍح دعـد وصـيح عـاز عنـى اميجذيـع امـدومٍ,
وىشكنح سٌاسٌح ةاإلىكـاٌ ىعامجذهـا مـوال امحسـاةاخ

درّ و(.)2
امجٌوسٌاسٌح منـدول امكتـس وأطياعهـا االسـذعيازًح
 بع ا ااا مش ا ااورن ب ا اان مي ةا ا ااة اليفا ا ااووامذوسعٌح فٍ امجيهوزًح امٌيٌَح.
الدولعة ومي ةة هعوم راًاخض ووجا
ثطال اات بحيلع اام عل ااوية الص اايودًة ف ا
()3
.
مجلض خلوق إلانصا الحاع لألمم املحددة عصبت جزائةها ف العة
 -3دلارا اٌؼذواْ ػًٍ آٌُّ؟!
رةا دانوت درشوقُإِ َدرواَ دضعخ رفوٕ قًو ونًو و وت بًو ٍ دؿوب

وو و ول النو أ

درظووبنّٕ الس درووّ و ممثلووٕ فوووْ درووبّٙص ي و آ; ركووو درقووُأ الس درُو و َ ٙد١حووادث
َدٟتف و د درشّ سّٕ تاحض ذر دٟان ٘ المج َ ،ًٟذر نلٖ درهخُ د٣تْ:
يو آ  -فوووْ د١ػول  -متووت تزكّعوٌ طووقبّ ً فووْ ف دِووب 2012م ك بطوذ َحّووا فوووْ
دنعخ بو د غووري ته فشوّٕ رّؼووبذ سّٙشو ً تُدفةّو ً رلّ هوّ َذرو َفوق و ت لبعوٌ دضبو اسٔ
دـلّيّووٕ َآرّعًوو درعهفّ ِووٕ( )4دضُوقووٕ فوووْ درق ػوو ٕ درشووقُإِ دربِوو ض فوووْ نووُف
2011مَ ،دريت ك نت تقا مبث بٕ دضب

رق لّٕ دٟنعة درشّ سْ فوْ درّ و.

)1( https://www.hrw.org/ar/news/2016/03/21/287876
(ٕ) ادلزيد من التفاصيل حول دعوة الربدلان األور دول االٓناد لوقف بيع األسلحة للسعودية متوفرة على الرابط:
http://arabic.euronews.com/2017/12/01/european-politicians-demand-armsembargo-on-saudi-arabia
)3( https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/06/suspend-saudi-arabia-fromun-human-rights-council/
(ٗ) نص ادلبادرة اخلليجية ،متوفر على الرابط:
https://ar.wikipedia.org/wiki/
ٕٓٙ

 .1نؼووت دضب و اسٔ دـلّيّووٕ نلووٖ فوورتٔ دنعة رّووٕ ووو ن و

تبوواو و تووُرْ ي و آ

درب ٙسٕ َتهعًوْ فووْ  21ف دِوب 2014مَ ،ب نعًو ٘ درفورتٔ تهعًوْ ػو٠حّٕ بةو ٘
ي و آ كووبّٙص رلاَرووٕ١ ،ى درعزكّووٕ درظووقبّٕ دروويت ن هلوو مبُ ووا دضبوو اسٔ
دـلّيّٕ ك نت قاأ بو رفرتٔ دٟنعة رّوٕ (رقو

وّ٠اِ )َ ،وٓ دسوع بدس

رووٌ فووووْ درشووول ٕ  ٟميكوووو وى ِكعشووا ظوووبَنّعٌ وو ي ِكوووو بعفوووُِض
(تزكّووٕ) طووقيب اِووا; الذ ب و ض لق ،ي ِكووو ووو ػوو٠حّ د وووُدم ووٞمتب
دؿوُدس دروُط

ووهذ يو آ ظووبَنّٕ درع اِوا رقو م الؿو يف .وٓ الى يو آ ظوول

سّٙشو ً بوواَى شووُغ اسووعُسٓ وَ تؼووُِت طووقيب ِعووّذ رووٌ ذرو  ،بوول َب ضخ رفووٕ
رل ب اسٔ دـلّيّٕ ذدتً .
 .2نلٖ وٓ ح  ،مت درع اِا هل آ ر ر درق م د٥ؿ فوْ بعُدفق درةُٗ درشّ سوّٕ
ؿ و ٞمتب دؿُدسَ ،ك ى ِفرتض وى تهعًْ أ درع اِا فوْ ف دِب 2015م
ب نعخ ب د س ٙسّٕ ِقا هل ي آ ذدتٌ َفة ً رل ب اسٔ دـلّيّٕ; ركوو فووْ َدوو
دؿ  ،ي آ ي ِهفو

ً عوٌ ب ٥نوادا َدروانُٔ ٟنعخ بو د س ٙسوّٕ فووْ ذرو

دضُناَ ،ص رف ب ر دضب اسٔ دـلّيّٕ دريت ِشع ا هً طبنّعٌ.
.3

ووو ن حّووٕ فقلّووٕ ،و و م ي و آ بعةوواِم دسووعة رعٌ ووو درب ٙسووٕ فوووْ  22ف دِووب
2015م ،فووووْ درعُوّوووت نفشوووٌ درو و ٓ دنعًوووت فّوووٌ ػووو٠حّٕ بة ٙوووٌ كوووبّٙص
رلي ًُسِوووٕ َ -فوووق وو تةوووامَ .ب رعوو رْ ،حعوووٖ َالى ي نلوووق بوو  ًٟضشوووأرٕ نفوو ذ
دٟسووعة رٕ ووو نا ووٌ; فووإى شووأرٕ دنعً و ٘ فوورتٔ ػوو٠حّٕ درووبّٙص درعُدفةّووٕ -
آن دك  -اَى وى ػاا تلو درؼو٠حّٕ َفوق وٓ الطو س سّ سوْ ممكوو (سوُد٘
بعزكّٕ وَ تفُِض طقيب اِا ،وَ حعٖ بع اِا تُدفةْ اِا وو د١طوبدحن
درشّ سّٕ ادصل وُدم ٞمتب دؿُدس درُط وَ ص س ٌ) ،المن تٞكا فةادنٌ -
و نُنّو و ً َ ُؿوووُنّ ً  -رؼوووفٕ سٙوووّص دراَروووٕ دضزكّوووٖ طوووقبّ ً رفووورتٔ دنعًوووت،
َدضعُدفق نلٌّ سّ سّ ً رفرتت دنعًع .

 .4بقا دنا ٟدؿوب نلوٖ دروّ و ػوبح يو آ بأنوٌ ي ِكوو ِقلوم نوو (ن ػوفٕ
دؿزم) طّ ً ٚال ٟو َس ٙل د٥نو٠م ،ـوّف ً وى د ١بِكو ى وصو ٍَ وى وحوادً
رو ِعاصل فوْ درّ و.

ِق وى حيٕ درعخ رف درشقُآ بإن أ طوبنّعٌ غوري
ٕٔٙ
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ػووخّخٕ; الذ كّووف رووبّٙص ًِفووُ رقووُأ طووبنّعٌ الرّووٌ مبشو نأ حلف ٙووٌ ،وّٟ
و ط نل ً بأى حبب ً ط لٕ سّظوهً حلفو  ٍٝنلوٖ بلواٍ َصؼوُ ٌ درشّ سوّ
و و ل ؼةّق

()1

ِؼبُ الرٌّ!!

 .5تأكّا سفري دض لكٕ درشقُإِ راٗ َدطه و (ن ا دؾوبري) فووْ تؼوبِذ روٌ
و َدطه و نةا طو دؿب نلٖ درّ و ،بأى ب٠اٍ ك نت تقا رلخوب
وطًب ب رعهشّق

هو

دربّت د١بّضَ ،ذر فوْ ح وى ي آ وا٬م دسعة رعٌ فووْ

 22ف دِب 2015م ،وٓ وبل حُدرْ  ُِ 34و ً وو دؿوب درويت دنوارقت فووْ 26
و سض 2015م; فةووبدس دؿووب الذدًَ ،د٥نووادا هل و ك و ى  -بكوول دؿش و ب د
درز هّووٕ  -س و بة ً ٟسووعة رٕ ي و آ ووو هؼووبٌ ،الذ ووو دضشووعخّل ه ةّ و ً وى
تشبق درهعّيٕ درشبا!
 .6بقا دسعّ ٘٠درعخ رف نلٖ نواى َنوأ ق فعو د فووْ هوُ دروّ و فووْ نو م
2015مِ ٟ ،زد ي آ فوْ فه اا دربِ ض َميه

و درهزَ فوْ

س نواى وَ

مم سسوووٕ ًو و م هؼوووبٌ; وٓ الى و و س نوووُأ درظوووبنّٕ رّشوووت بو و ض لق ؿو و و
حش ب د درعخ رف ،بل ونٌ ِ ٟبِا هل وى تقُا و د١س ض.
 .7ان ت د ٥سدد َ -يوْ وحوا ويوم ونـو ٘ درعخو رف  -حبكوٕ دنفؼو رّٕ فووْ
دؾهُ ؿا حكُ ٕ ي آ فوْ وحادث ِه ِب 2018م.
 .8تؼوووبو د كبوو س شوووَٞرْ حكُ وووٕ يوو آ َ وووهًم  -نلوووٖ سوووبّل دضثوو -
(ػ٠ح درؼّ ٬آ) بظأى حةّةٕ َ ُا دربّٙص نبوا سبوٌ يو آ سيوو دٟحعيو ر
فوْ دربِ ض(.)2
 -3األهذاف احلمُمُح ٌٍحرب ػًٍ آٌُّ(:)3
طووُديا درُدو و س و رفٕ در و كب تٞكووا وى شووأرٕ الن و أ ي و آ الس درشوول ٕ كخ٨يووٕ
تشُوً درشقُإِ َحلّف تًو رع ِوب حببًو نلوٖ دروّ و تقوا شوأرٕ ردٙفوَٕ ،تةوُم نلوٖ
(ٔ) "ىادي يعترف بأنو فوجئ بانطالق عا فة الحزم"؛ ادلزيد من التفاصيل متوفرة على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=UhDZCoMstKA
(2) http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/3/11
(ٖ) هبذا اخلصوص ميكن مشاىدة فيديو يوضح باختصار األسباب احلقيقية للحرب على اليمن؛ متوفر على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=E-xhJٚxGKwQ
ٕٕٙ

دانوو ٘دد تشووة ً ق ّوو د درُدووو درشّ سووْ فوووْ درووّ وَ .ب رعوو رِْ ،عوول درعشوو ٝ
()1

دضُؿُنْ يه  :يْ د١يادحن دؿةّةّٕ َسد٘ ي ٍ دؿب "درغبّٕ" !
(أ) األهذاف اٌطُاضُح:
ه وّ م ثُسٔ  26سبع

1962م َالن٠ى دؾ ًُسِٕ نلٖ ونة ض درهع م دضلكْ فووْ

درّ و ،باو درعاصل درشقُآ بًاحن دحعُد٘ وٓ ال ك نّٕ رهي ح تل درثوُسٔ فووْ ؼةّوق
ويادفً دضعقلةٕ ب رعخبس َدراميةبدطّٕ َدرعه ّٕ َبه ٘ وّع ووُٓ ؿ ِوٕ و وو َسوّ أ
َدسعة ٠درّ وَ .نلٖ اٗ نةُا و درز و ،ن لت درشقُإِ نلٖ انوم ونع وٕ ميهّوٕ
ُدرّٕ هل بقّأ نو دراميةبدطّٕ َتعشم ب رعبّقٕ رهع ًو درواكع تُسٓ درب قوَْ .بقوا
دٟحعي

د درظقبّٕ درثُسِٕ 2011م دريت صب ت نلٖ نع م "ػ ح" درعشل ْ تواصلت

درشقُإِ ٟحعوُد٘ تلو دٟحعي و د; ركوو الػوبدس درةوُٗ درُطهّوٕ نلوٖ دروعخلؽ وو
درُػو ِٕ د ١هبّووٕ َفظوول درةووُٗ دضُدرّووٕ رلشووقُإِ فوووْ درووّ و ،افو درشووقُإِ رلعوواصل
بظكل ب طب َتظو ي ٍ دؿب رعقّا درّ و الس حعرئ درعبقّٕ.
(ب) األهذاف االلرصادَح واألطّاع يف اٌثرواخ:
ِؼف بقوض دحملللو

و هوبٓ وو ػوبدن د فووْ ه ةوٕ درظوبا دَ١سوط (درقوبدا،

سُسِٕ ،رّبّ  ،درّ و) بأنً ػبدن د تثرييو درةوُٗ دراَرّوٕ دركو ٗ بًواحن درشوّ بٔ
نلٖ ثبَدد دراَ درؼغرئ; َذر ب نعب س وى دضه ةٕ ؼوُٓ ب رفقول ثوبَدد ؿوخ ٕ وو
درهفط َدرغ ر تشقٖ دراَ درك ٗ ر٠سعّ ٘٠نلًّ و صو ٠الثو سٔ درؼوبدن د ادصول
اَ دضه ةٕ َفّ بّهً  َ ،و ثم ٬درعاصل ؼت غ ٘ تل درؼوبدن د بًواحن درشوّ بٔ
نلٖ ه ب درهفط َدرغ ر.
تظوورتك درووّ و و درشووقُإِ فوووْ غبدفّ و غهّووٕ ب و رهفط َدرغ و ر نلووٖ د عووادا طووبِط
حاَآ طُِلَ ،تةو ق فعوٕ دؾوُحن درّ هّوٕ ؿو و ذرو درظوبِط دؿواَآ ،حّوث
متعل و تل و دحمل فعووٕ كزَن و ً ي و  ً٠ٙووو درووهفطَ .وووا ن لووت درشووقُإِ ب و رعُدط ٞو
درهعو م درشو بق نلوٖ الفةو س دحمل فعوٕ وو وٓ عًوب ووو عو يب دضانّوٕ َ ،قلوت هًو
ه ةٕ عخلفٕ تهعظب فًّ درث سدد َ ٠ذدً رة ّو در وباَ ،ذرو ركوْ ِ ٟلعفوت وبهو ٘
(ٔ) "األمين العام للمتحدة يصف الحرب في اليمن بالحرب الغبية"؛ متوفر على الرابط:
http://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/21511
ٖٕٙ
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دحمل فعووٕ ض و ؼووت وووواد ًم ووو درثووبَدد ،ن يّ و بأػ و ب دٟتً و م دروويت َ ًووت مووُ
درشووقُإِ بشووبوٕ درووهفط ووو

نبً و دؿوواَآ و تل و دحمل فعووٕ ب نعب و س وى دضه ةووٕ

ؼُٓ حة ً٠نف ّ ً ظرتك ً.
و

نا آصب٠٨ِ ،حغ وى ظو سكٕ درُِٟو د دضعخوأ د ١بِكّوٕ(َ )1ببِ نّو فووْ

ي ٍ دؿب نلٖ درّ و رُ شعّ ً (بّ د١سلخَٕ ،تزَِوا در و ٙبدد درشوقُإِ بو رُوُا،
َؼاِوا د١يووادحن) َدسوعخب سدتّ ً َسّ سووّ ً ،ترتدفوق وِـو و َ ووُا ووُدد ت بقووٕ هل و
نلوٖ وسدضٍ ميهّووٕ غهّووٕ بو رهفط َدرغو رَ ،وووا نظوبد  -ووٞصبدً  -طووبكٕ (سووْ الى الى)
د ١بِكّٕ ػُسدً رـب ط و دض سِهز د ١بِكْ فوْ أس ) ،)2ك تفّا ونبو ٘ ميهّوٕ
نو َ ُا وُدد و بِكّٕ َببِ نّٕ فوْ ه طق طبُٔ َحـب ُد.
(ج) األهذاف اجلُىاضرراذُدُح:
تع ّز درّ و مبُو دسرتدتّيْ ي م( ;)3الذ تةو فووْ ووؼوٖ دؾهوُ درغببوْ رةو سٔ آسوّ
َت ل نلٖ درة سٔ د١فبِةّٕ ،ك متعل سُدحل عبِٕ تزِا نو ورفوْ كّلُ رت،
ُِفب هل سّ بٔ َدسقٕ نلٖ طبِق دض٠حٕ درواَرْ درهظوط درو ٓ ِشوعُنا حوُدرْ %13
و درعي سٔ درق ضّٕ.
ك تعخكم درّ و فوْ ويم ممب فوْ دضه ةٕ َيُ ـّق بو

دضهوا درو ٓ ِوعخكم

فوْ بَس حُدرْ  4لُّى بب ّل ُِ ّ ً و درهفط.
الؿ فٕ الس

سبق ،متعل درّ و درقاِا و دؾزس َدضُدن ٛدٟسرتدتّيّٕ َ ،هً :

 ( زِبٔ سة بٗ) فوْ دربخب درقببَْ ،درويت تظوبحن نلوٖ ص وُط دض٠حوٕ بو
آسووّ َدرظووبا دَ١سووط َوفبِةّ و َ ،ميكووو دسووعخاد ً رلشووّ بٔ نلووٖ ي و ٍ
در بِووقَ .وووا و ووت د ٥و سدد (درقـووُ د١بووبر فوووْ درعخ و رف بقووا درشووقُإِ)
ب رشوووّ بٔ نلوووٖ يووو ٍ دؾزِوووبَٔ ،ق َروووٕ تغوووّري يُِعًووو درّ هّوووَٕ ،طوووبد٘
(ٔ) "تحركات في الكونجرس األمريكي للتصويت على انسحاب واشنطن من الحرب على اليمن؛ متوفر على الرابط:
https://ara.reuters.com/article/me_otpnews_more/idarakcn,1gd3fy.
)2( http://www.aljadeedpress.net/archives/31178

(ٖ) دلزيللد مللن التفاصلليل :ميكللن الرجللوع إىل مقللال للكاتللب (مهللدي داريللوس) بعن لوان" :الجغرافيررة السياس ررية وراء الح رررب ف رري

اليمن" ،منشور على موقع (جلوبال ريسًنش)ٕٓٔ٘ ،م؛ متوفر على الرابط:

https://www.globalresearch.ca/
ٕٗٙ

وسدؿًّ َ ،ػهّص بقض وي رًّ َ ،توا ري ثبَدتًو دؿُّدنّوٕ َدرهب تّوٕ درهو اسٔ
َدضؼهفٕ و وبل هع ٕ درُّنشكُ ؿ و و  ٕ ٙدررتدث درق ضَْ .د١ص وب وو
ذرو كلووٌ يووُ وّو م د ٥و سدد ببهو ٘ و نووأ نشووكبِٕ فوووْ دؾزِووبٔ( ،)1بّه و
ِٞكووا دركووثريَى وى د ٥وو سدد رّشووت ع ووٕ هلوو ٍ درة نووأ ١نًوو ببشوو طٕ
تشعـووّف وُدنووا و بِكّووٕ َفبنشووّٕ ؿ ِعً و  ،و ِق و ونً و تةووُم ب واَس
درُكّل رلُ ِٟد دضعخأ د ١بِكّٕ( )2درويت تعشورت صلوف يو ٍ دراَروٕ درقببّوٕ
رلشّ بٔ نلٖ دؾزِبٔ َدرشُدحل درّ هّٕ.


زِووبٔ ( ّووُى) دض لووٕ نلووٖ ـووّق بو

دضهووا َتووعخكم فوووْ دضـووّق بشووبا

وببً و هووٌ َ  ٘٠عً و رل ٠حووٕ َ وبَس درشووفو ب و رةب

هً و َ ،وووا سووّ بد

د ٥سدد نلٖ ي ٍ دؾزِبٔ َو ت بعًيري ويلً َبهو ٘ و نوأ نشوكبِٕ نلوٖ
وسدؿًّ (.)3
 سوووّ بد اَ درعخوو رف وِـو و ً نلوووٖ وووُدن ٛدروووّ و دضً وووٕ ك ّهوو ٘ (بلخو و حن
درهف ْ) َ ّه ٘ (دضخ ٘) َ ّه ٘ (وهو ٘)َ ،ذرو بوانُٗ النو أ درظوبنّٕ ،بّه و
ي تش ذ اَ درعخ رف هل آ ب رقُأ الس نواى َمم سسوٕ ً وٌ ،و ِقو وى
دهلوواحن دؿةّةووْ َسد٘ دؿووب رووّص درظووبنّٕ وَ درةـ و ٘ نلووٖ "دٟنةوو " ٠بوول
درشّ بٔ نلٖ ثبَدد َ ُو درّ و دٟسرتدتّيْ.
(د) هذف ذمطُُ آٌُّ:
تق ووول اَ درعخوو رف بةّوو أ درشوووقُإِ َد ٥و و سدد نلوووٖ تةشوووّم وسدؿوووْ دؾ ًُسِوووٕ
درّ هَّٕ ،ذر كأحا د١يادحن دٟسرتدتّيّٕ هلو ٍ دؿوب بغّوٕ الؿوق حن دروّ وَ .فووْ
سووبّل ذر و  ،تهظووط ي و ٍ دروواَ نلووٖ وكثووب ووو ش و س ،ف ووو ًووٕ ،تةووُم حكُ ووٕ
دربّٙص دضشعةّل ي آ باف بقض سَدتوا دضوُظف درّ هوّ حشوا دٟنع و ٘ دضهو طةْ
)1( http://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2017/12/29/%D8%A%٘D
(ٕ) ُنسب موقع (انتيليجنا أون الين)؛ متوفر على الرابط:
http://www.aljazeera.net/programs/newsreports
(ٖ) يف فرباير ٕٓٔٛم كشفس رللة (جاينز) األسبوعية ادلترصصة باألُنلاث العسلكرية ،أن دوللة اإلملارات العربيلة ادلتحلدة شلرعس
يف بناء قاعدة عسكرية يف جزيرة ميون الواقعة يف باب ادلندب ،ونشرت ادل سسة صورة فضا ية (التقطلس بتلاريخ ٗٔ ينلاير ٕٓٔٚم)
تبٌن وجود بناء جديد على اجلزيرة دلدرج طا رات بطول ٕٖٓٓم.
ٕ٘ٙ
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َدرظوو بَٓ ،بظوووكل وس سوووْ يوووْ  ٟتووواف طوووْ٘ وووو سَدتوووا ُظفووووْ دحمل فعوو د
درظو رّٕ َ ،ووو ًووٕ وصووبٗ ،تووانم اَرووٕ د ٥و سدد النظو ٘ ّلّظووّ د قلّووٕ ه طةّووٕ
َدنفؼ رّٕ فوْ دحمل فع د دؾهُبَّٕ ،يُ

كظفٌ ػ ح دؾبُدنْ (َرِب درهةول فووْ

حكُ ٕ ي آ)( ،)1ك سنت د ٥سدد دنة ٠مج نوٕ و ِشو ٖ "دملوص دٟنعةو رْ
دؾهُبْ" دريت ت را ب نفؼ

هُ درّ وَ .وا دنع آصب تةبِب رليهٕ دـ د٘ درع ب

ر ٢م دضعخأ وى انم اَ درقاَدى هل ٍ دضظ سِ رعفكّ رلّ و ِقا و وبوبر درقُد ول
دضًاأ ٟسعةبدس درّ و َدريت تقّق درعشُِٕ َدرش٠م فوْ درّ و.
 -4خرائُ اٌرحاٌف حبك اإلٔطأُح يف آٌُّ:
و ووت درشووقُإِ هو درشو ن د دَ١س ٟن وو٠ا ن ػووفٕ دؿوزم درقاَدنّووٕ نلووٖ درووّ و
ب ستكو

ووبدٙم بظووقٕ عوق دضووانّ َ .نلووٖ وادس وكثووب ووو ثو٠ث سووهُدد ٟ ،تووزد

درشوووقُإِ َدرووواَ دضعخ رفوووٕ قًوو عُسطوووٕ فووووْ دنعً كوو د فعّقوووٕ رلةوو نُى درووواَرْ
َدرة نُى درواَرْ د٥نشو نَْ .ووا َثةوت دضهع و د دحمللّوٕ َد ١هبّوٕ (دؿكُ ّوٕ َغوري
دؿكُ ّٕ) تل دٟنعً ك د ،ك َػفعً د ١م دضعخأ بأنً تبوٖ الس حا وبدٙم
دؿب (ََ ،)2ػفعً وِـ ً دضهع د دراَرّٕ بأنً تقا مبث بٕ" :دؿب دضهشّٕ"(َ .)3نلٖ
سبّل دضث َ ،ث٬ةت هع ٕ يُّ و سدِعص ََتع فوْ تةبِب هل نو وحادث درق م 2017م
فوووْ درووّ و  85غ و سٔ ُِووٕ "بوواد غووري و نُنّووٕ" نف و ي درعخ و رف ه و بادِووٕ دؿ لووٕ،
َتشووببت فوووْ ةعوول  1000ووانْ نلووٖ د١ووولَ ،وػ و بت ه و ر َوسووُدا َ شعظووفّ د
َ ادسض َطبك د انّوٕ َ شو ا ،ك و وطو س درعةبِوب الس وى بقوض دهلي و د ووا

(ٔ) متوفر على الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=SH6bKCbJMf4

(ٕ) األمللم ادلتحللدة (روي ل ز)" :رفررع مراقبررو العقوبررات التررابعون لحمررم المتحرردة تقري رراً لمجلررس األمررن الرردولي كررروا فيررو أن

التحالف العسكري الذي تقوده السعودية نفذ ىجمات في اليمن "قد تصل إلى حد جرائم الحرب"؛ متوفر على الرابط:

http://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN15D0UX
(ٖ) ُنسب منظمة العفو الدولية؛ متوفر على الرابط:
https://www.amnesty.or/ar/latest/news/2015/09/yemen-the-forgotten-war/
كمللا أشللارت إىل الوصللف ذاتللو العديللد مللن ادلنظمللات اإلنسللانية واحلقوقيللة الدوليللة ،وكللذا كربيللات الصللحف العادليللة ك ل "االندبنللدنس"
الربيطانية.
ٕٙٙ

تبوٖ الس بدٙم حب (.)1
رةا دسعًاحن طريدى درعخ رف و َ ٕ ٙدسقٕ و د١يوادحن دحملب وٕ َغوري درقشوكبِٕ،
َذر بًاحن الحادث "درؼا ٕ َدربنا" ٥سغ م درظقا درّ

نلٖ دٟسعشو٠م َدرةبوُ

ب رظوبَط درشوقُإَِ ،نوُسا فّ و ِوأتْ بقـو ً وو تلو د١يوادحن دحملب وٕ َد٣ثو س دروويت
تبتبت نلٖ وؼفً و طريدى درعخ رف:
األىداف
المدنيين
األطفال

(ٕ)

النساء
المنازل

القتلى

الجرحى

ٔٔٗ2ٕٜ

ٕٕ٘2ٖٚٛ

ٕ2ٓٛٙ

ٕٗ2ٕٛ

ٖ2ٓ٘ٚ

ٕ2ٜٛٙ

تدمير

ٖٗٔ2ٕٜٚ

(ٖ)

ٖٜٓ

المدارس والجامعات والمعاىد

ٓٔٓٔ2

المستشفيات
المصانع

ٖٓٚ

موانئ ومطارات

ٕٜ

(ٔ) متوفر على الرابط:
https://www.hrw.org/ar/world-report /2017/country-chapters/298316
(ٕ) مت إدراج التحالف السعودي من األمم ادلتحدة يف قا ملة العلار اللد تتضلمن أمسلاء اللدول واجلهلات اللد تنتهلا حقلوق الطفلل،
ولكن سرعان ما تراجعس األمم ادلتحدة وشطبس اسم السعودية من القا مة ٓنس ضغوط وابتزاز سلعودي؛ لتقلوم بإدراجهلا رللدداً يف
القا مة يف عهد األمٌن العام اجلديد ( وتًنيا)؛ متوفر على الرابط:
http://www.dw.com/ar/

ينظر يف ذلا أيضاً :تقارير وبيانرات األمرم المتحردة حرول انتهراك التحرالف السرعودي لحقروق األطفرال فري الريمن؛ متلوفر عللى
الروابط:

 https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/=http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/821&Lang=A&Area
 UNDOChttp://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2017/21&Lang=A&A
rea=UNDOC
(ٖ) استهدف الطًنان السعودي عدداً من ادلستشفيات احلكومية ،كما استهدف علدداً ملن ادلراكلز التابعلة دلنظملة أطبلاء بلال حلدود
يف رازح وحيدان (ّنحافظة صعدة) ومستشفى آخر يف زلافظة حجة؛ متوفر على الرابط:
https://www.msf.org.uk/article/yemen-msf-withdraws-its-teams-six-hospitalsnorth-yemen
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القتلى

األىداف

الجرحى

تدمير

الطرق والجسور

ٕٕ٘ٗ2

مخازن وناقالت أغذية

ٔ.ٖٔٛ

محطات وناقالت وقود
المساجد والمعابد والكنائس

(ٔ)

ٙٓٚ
ٖٜٓ

القالع والحصون التاريخية والمتاحف األثرية

ٕٓٙ

المدن والمعالم التاريخية والقصور التاريخية

ٔٛ

شبكات الكهرباء والمياه

االت العزاء(ٕ) واألعراس

ٛٙٚ

(ٖ)

٘

اآلثررار القديمررة والمرردن التاريخيررة المصررنفة كتررراث عررالمي

ٕٔٙ

(٘)

ٕٔ٘ٚ2

من منظمة اليونسكو

(ٗ)

المنشآت التجارية واألسواق
دار المكفوفين

()ٙ

ٔ

(مالحظة :مزفق ضمن مالحق التقزيز إحصائية ثبين الضحايا املدنيين والخسائز املدنية واملنشآت)

(ٔ) كنيسة سانس أنتو (ٖٔٛٙم) يف عدن ،معبد (أوعال) يف صرواح (مارب) وىو من أقدم معابد دولة سبأ (ٓ٘ٔٔ٘ -ٜ
ق .م) ،معبد نكرح (القرن الرابع ق.م) يف براقا (اجلوف) ،معبد أوام (القرن األول ق.م) يف مأرب.
(ٕ) استهدف التحالف السعودي بطا راتو عدداً من مناسبات العزاء يف اليمن ،وكان أكربىا استهداف (القاعة الكربى) أ ناء علزاء
وزير الداخلية يف صنعاء ،والد راح ضحيتها ادل ات من الشلهداء واجلرحلى ،و يسلمح التحلالف للجرحلى بلالعالج يف اخللارج؛ متلوفر
على الرابط:
https://arabic.rt.com/news/844342(ٖ) استهدف التحالف السعودي قاعات أعلراس يف منلاطق سلتلفلة يف الليمن ،وكلان أمههلا علرس يف منطقلة (سلنبان) ّنحافظلة ذملار
يف  ٔٙديسمرب ٕ٘ٔٓم ،والذي راح ضحيتو ادل ات من الشهداء واجلرحى.
(ٗ) ّادعس السعودية أن ادلقاتلٌن كانوا تب ون يف ادلناطق التار ية واأل رية أو يستردمو ا كمرلازن أسللحة؛ وقلد أ بلس الصلحفي
األمريكي (سودراسان را افان) من صحيفة (واشنطن بوسس) األمريكية زيف ىذه االدعاءات ،وذللا يف مقلال للو نشلرتو الصلحيفة
بعنلوان" :لمررا ا العرالم ررامت جردا؟ بعيررداً عررن حلرب :الرريمن يعراني مررن خسررائره القاسرية" ٔٛ ،ديسللمرب ٕٓٔٙم؛ متلوفر علللى
الرابط:

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/
(٘) ارتكب الطًنان السعودي رلزرة ُنق ادلدنيٌن يف سوق (مستبأ) ّنحافظة حجة يف  ٔٙمارس ٕٓٔٙم ،وخلّف م ات الشلهداء
واجلرحى؛ متوفر على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=KrKzYdDVyQc
)6( http://www.almayadeen.net/news/politics
ٕٙٛ

(أ) اٌؼذواْ اٌطؼىدٌ َمرً أطفاي آٌُّ:
تق ا درقاَدى دسعًادحن د١طف ب ٙبدتٌ دريت و ت بةؼفًم فوْ دضهو ر درشوكهّٕ
َدضوووادسض َدر بوو و د َدرشوووّ سددَ ،ي ِشووولم وووو وؼوووف ط ٙبدتًو و حعوووٖ د١طفو و
دضكفووُف فوووْ اَس دربن ِووٕ دـ ػووٕ بًووم َ ،هًو ادس سن ِووٕ دضكفووُف فوووْ ػووهق ٘.
َوا بلغ نواا د١طفو درظوًاد٘ وبد٘ درقواَدى درشوقُآ نلوٖ دروّ و وكثوب وو ورفو
َسووبق  ٕٙطفوولَ ،دؾبحووٖ وكثووب ووو ورفو َمث من ٙووٕ طفوولَ .فوووْ ِ 10هو ِب 2017م
دسعًاحن در ريدى درشقُآ اسسٕ (درف٠ح) مباِبِٕ نًمَ ،سدح ؿخّٕ درغ سٔ ناا وو
د١طفو ََكّوول دضاسسووَٕ .وووا وثو سد  -فوووْ حّهووٌ  -ػووُسٔ در فلووٕ "الطووبدا" (الحوواٗ
ؿخ ِ درغ سٔ) ظ نب درغـا َدؿزى ر ر دضظًا دضٞيَ .فوْ  14وغش ص 2016م
دسوعًاحن در ووريدى درشووقُآ اسسووٕ (مجقووٕ بوو ف ؿوول) مبخ فعووٕ ػووقأَ ،دسعظووًا
بد٘ ذر دٟسعًادحن  7وطف َ ٨بح  21طف ً٠آصبِو.
(ب) اٌغاراخ ادلسدوخح واضرهذاف ادلطؼفني:
هو بادِووٕ درقوواَدى درشووقُآ نلووٖ

امصنٌث األحيس (امٌيُ):

دروووّ و ِةوووُم در وووريدى بغ ستوووٌ دَ١س

دعذتس األشىح اإلٍساٌٍح فٍ امٌيُ األكتـس فـٍ امعـامً,

نلٖ د١يادحن دضانّٕ َبقا او ٙق و

وذمك ىع اشدًاد أعداد اميذضـسزًُ ٍذٌجـح املذـال .حٌـ

درغوووو و سٔ َبّه وووو و ِعي وووو و د١يوووو و رْ
َدضشوووقفُى ِقوووُا در وووريدى رّةؼوووف
دهلاحن نفشٌ بٔ وصبَٗ ،يُ

وصــــه زكــــً األيــــ اح امــــرًُ هــــً ةحاجــــح إمــــى
اميساعداخ اإلٍساٌٍح إمى  20ىنٌوٌ ي ص.

ِٞآ الس سوةُط ؿوخ ِ وو دضوانّ َدضشوقف ووا

ِفووُا نوواا ؿووخ ِ درـووببٕ دَ١سَ ،ي و ٍ تقووا بميووٕ حووب َ بميووٕ عووق د٥نش و نّٕ
َك رفووٕ ركوول درةووُدن د٥نش و نّٕ َدراَرّووٕ دروويت ؼووبم دسووعًادحن دضووانّ َطووُدوم
دٟٮسق حن(.)1
(ج) اضرخذاَ األضٍحح احملرِح:
فوْ ػب ح ُِم دٟثه ( 20وببِل 2015م) دسعً٨ا٭فت ه ةٕ ن ى فوْ درق ػ ٕ ػهق ٘
بةهبلٕ فًُرٕ تشببت فوْ تًوام نواا وو دربه ِو د بأك لوً َتـوبس نظوبدد وصوبٗ،
(ٔ) "استهداف طيران التحالف مسعفين في محافظة عدة"؛ متوفر على الرابط:
https://arabic.rt.com
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َبلغ ناا درةعلٖ وكثب و  200بّه دؾبحٖ ب ض ٚد(.)1
ك واٗ دسعًادحن آصب ضه ةٕ سوكهّٕ تةو فووْ بول نةوم الس حواَث دنفيو س ي ٙول
َغبِا َ بنا; َسةط نعّيٕ رٌ درقاِا و درشك ى دضانّ ب وعّل َ بِذ.
ك وؼفت در ٙبدد درشقُإِ ب رةه بل درقهةُإِ (دحملب ٕ اَرّ ً) دضه طق درشوكهّٕ
َد١يادحن دضانّٕ ب سع بدسَ .وا َثةت هع وٕ يّوُ و سدِوعص ََتوع  16ييُ و ً (ببِو ً
َ ُِ ً) نلٖ ه طق سكهّٕ ب سعخادم تل درةه بول( )2درويت ػ٨وه بقـوً فووْ درُِٟو د
دضعخأ َدر درِل .ك َثةت هع وٕ درقفوُ دراَرّوٕ دسوعخادم ذصو ٙب نهةُاِوٕ ػوهقت
فوْ دض لكٕ دضعخأ(.)3
فوْ ُِ 2016م نلّةت الادسٔ دربّٙص وَب و تزَِوا درشوقُإِ ب رو ص ٙب درقهةُاِوٕ بقوا
تة سِب وكاد نلٖ ونً تشعخا ً فوْ ه طق انّٕ فوْ درّ و .ك ونلهوت طوبكٕ
(تكشووورتَى) درووويت تؼوووه وه بووول سوووْ بوووْ ِوووُ ( 105

 َ ،)CBU-ةبيو و درُِٟو و د

دضعخأ ،ونً سععُوف نو النع ج ي ٍ د١سلخٕ فوْ وغش ص 2018م(.)4
(د) احلصار االلرصادٌ:
وو م درعخو رف درشووقُآ بفووبض حؼو س طوواِا نلووٖ درووّ و بووبدً َعووبدً َ ووُدً َ هو وٓ
تؼوواِب رلووهفط وَ درغ و ر وَ دضهعي و د د١صووبٗ ،ك و هقووت اصووُ دربـ و  ٙدضعهُنووٕ،
ك نت د١إَِ و ؿ و دربـ  ٙدض هُنوٕ و وثوب نلوٖ واد٘ دضشعظوفّ د درق لوٕ درويت
تةام صا تً ١ػخ

د ١بدض دضشعقؼّٕ ك بؿٖ درفظول ركلوُٓ درو ِو فةواَد

ب رفقووول دـوووا د در بّوووٕ بشوووبا تُووووف و ًوووزٔ درغشوووّل دركلوووَُٓ ،كوو د بؿوووٖ
درشبط ى َغرييم و دضبؿٖ.
(ٔ) يظهلر مشللهد فيللديو يو للق حلظللة التفجللًن حجلم ذلللا التفجللًن وارتداداتللو التدمًنيللة اذلا لللة ،ويُعتقلد بأ للا كانللس قنبلللة للًن عاديللة
قامس الواليات ادلتحدة بتجربتها يف اليمن؛ متوفر على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=kGhblETHPZM

(ٕ) تقرير منظمة ىيومن رايتس ووتش عن اليمن للعام ٕٓٔٚم؛ متوفر على الرابط:
https://www.hrw.org/ar/world-report/2018/country-chapters/313455

(ٖ) "منظمة العفو الدولية تتهم التحالف العربي باستخدام خائر عنقودية في اليمن" ،متوفر على الرابط:

http://www.france24.com
(ٗ) تقرير ىيومن رايتس ووتش عن اليمن للعام ٕٓٔٚم؛ متوفر على الرابط:
https://www.hrw.org
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به ٘ نلٖ درهؼُؾ درُدسأ فوْ ّث ا د ١م دضعخأ ،فإى ٬دؿؼ س دٟوعؼ آ بُػفٌ
وسلُب ً وَ تابريدً وشبِ ً ِ٨ع٬خ عق ٬دراَرٕ دضقعإِ; ِ ٟقا ظبَن ً ال ٟالذد ػاس بٌ وبدس
ووو فلووص د ١ووو دروواَرْ ب ٟسووعه ا الس درفؼوول درش و ب

ووو دضّث و ا ،نلووٖ وى ِبدنووْ

دملص فٌّ دضب ا ٜدريت و ت نلًّ د ١م دضعخأ َفة ً رلفةبٔ ( )2و دضو أ ( )24وو
دضّث اَ .ي د فوْ َدو دؿ ي ِؼاس نو دملص الرد٘ دؿ رٕ درّ هّٕ(.)1
بؼووفٕ ن ووٕ ،رةووا دنقكووص دؿؼ و س دٟوعؼوو آ نلووٖ واد٘ درووُردسدد َدضٞسشوو د
َدضهظ ٚد درؼه نّٕ َدرعي سِوٕ ،حّوث دنفـوت قواٟد و وُس درقو ل فووْ درة و
دـو ؾ بظووكل كووبريَ ،فةووا دركووثري ووو وَرٚو درقو ل َظو ٙفًم ،ك و تُوفووت
بتب د دضُظف فوْ درة

درق م ض ِة س درق

; د ١ب در ٓ ِه س بك سثٕ النش نّٕ

يْ د١سُو و نُنً فوْ درق ي  -عشا تؼبِذ ش َٞدرظَٞى د٥نش نّٕ فوْ د ١وم

دضعخأ(ٕ).

(هـ) لطغ ادلرذثاخ:
ر ض دنع ا قعم درظقا درّ

فوْ تُفري سبل قّظعٌ نلٖ دضبتب د درويت تُفبيو

نُدٙووا درووهفط َدرغو ر َدؾ و سك َدرـووبدٙا َغرييو ووو دضووُدسا دض رّووَٕ .وووا دسووعًاحن
درقواَدى فوووْ حببووٌ دٟوعؼو إِ نلوٖ درظووقا درووّ

و و دضبتبو د ن ووادًَ ،ذرو نو

النوو٠ى يوو آ نووو ؼُِوول مجّوو نُدٙووا درووهفط َدرغوو ر َدؾ وو سك الس نوواى عقًوواًد
رل يع

دراَرْ بعُفري دضبتب د ركل ُظفوْ درّ وَ ،ركو َبقا ؼُِلً ي ِؼبحن

ي آ هً طّ .ً ٚثوم دانوٖ يو آ وى توُفري دضبتبو د ِةعـوْ نةول دربهو دضبكوزٓ الس
نوواى عقًووادً  -ووبًٔ ث نّووٕ  -بعُفريي و )َ ،)3ركووو بقووا نةوول دربه و الس نوواى َتق ّوول
َظ ٙفٌ ي ِعم ػبحن دضبتب د ،ثم تقًا رل بٔ درث رثٕ وى ُِفب دضبتب د بظوبط حؼوُرٌ
(ٔ) رلموعللة م ل لفٌن ،ألررف يرروم مررن العرردوان ،صللنعاء ،مركللز الدراسللات االس ل اتيجية واالستشللارية اليمللين ،الطبعللة األوىل ،ينللاير
ٕٓٔٛم ،ص .ٕٔٙ

(ٕ) ادلمثل األمريكي مارك روفالو مث الواليات ادلتحدة على اخلروج من احلرب يف اليمن" :ال يوجد مكان على األرض كارثة
بهذا الشكل العميق"؛ متوفر على الرابط:

https://etcanada.com/news/304566/mark-ruffalo-urges-u-s-to-pull-out-of-warin-yemen-nowhere-on-earth-is-there-a-catastrophe-so-profound/
)3( https://www.alaraby.co.uk/economy/
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نلووٖ درهةووُا دض بُنووٕ فوووْ سَسووّ َ ،فق و ً٠مت تشوولّ ٌ تل و درهةووُا َركهووٌ ي ِؼووبحن
دضبتب و د رل ووبٔ درث رثووَٕ ،يووُ و ِٞكووا حةّةووٕ وى يو آ ِ ٟبِووا ػووبحن دضبتب و د بوول
ػفّف ُدسا درظقا درّ

ـهةٌ َنة بٌ نة ب ً مج نّ ً.

(و) ٔمً اٌثٕه ادلروسٌ:
فوووْ صعو م ف َؿو د دركُِووت ( 21وببِوول 2016م –  14و ُِ 2016م)َ ،دروويت فظوولت
بشوووبا تووواصل درشوووفري د ١بِكوووْ ضهو و دٟتفو و ا دروو ٓ بووواود ٠قوووٌ بو و رعًُس بو و
د١طبدحن ،ياا درشفري د ١بِكْ ب سوعخادم درُسووٕ دٟوعؼو إِ رلـوغط نلوٖ درُفوا
دضف َض و طوبحن ػوهق ٘ (َ .)1بقوا نوُأ درُفوا دضفو َض الس ػوهق ٘ ،وػواس دروبّٙص
دضهعًّووٕ َِٟعووٌ ي و آ وووبدسدً بهةوول دربه و دضبكووزٓ ووو ػووهق ٘ الس نوواى سغووم ك رفووٕ
درةبدس رلة نُى درّ

َ ،تقًا –فوْ درُوت نفشٌ -باف دضبتب د ؾ ّ دضُظف ك

ك ى ِفقل دربه فوْ ػهق ٘ ه بادِٕ درقاَدىَ ،ركو ي ِةم بهو نواى بؼوبحن وٓ
بتبو د سووُٗ روبقض درة نو د فوووْ دحمل فعو د دؾهُبّووٕ ١طووًب قوواَأ ثووم تُوووف
كلّ ً(.)2
(ز) حماوالخ جتفُف ادلىارد:
اد ٙو ً و ِبخووث درقوواَ نووو طبِةووٕ ـهووق درظووقا درووّ

نووو طبِووق ػفّووف دضووُدسا

درـّٚلٕ دريت تُفب بقض دض رعظغّل دضٞسش د دؿُِّوٕ درويت تبةوْ دضوُدطو دروّ
ب رك ا  -نلٖ وّا دؿّ ٔ َ .و دضف سوٕ فوْ ي د د ١ب
بقا تـ

-

تف أ بٌ دضُدطهُى درّ هُّى

ص د٘ د ١م دضعخأ تةبِبيم عاِث نو َ ُا ُساِو حُِّ رلخكُ ٕ

فوْ ػهق ٘ َي دٟتؼ ٟد َنُدٙا طبكٕ درعبوغ َدرك ِوت; الذ و وت درةوُٗ درع بقوٕ
رلقاَدى درشقُآ مبخ َٟد رهةل طبكٕ دٟتؼ ٟد الس ناى سغوم وى نواا درشوك ى
فوْ دضه طق درويت تةو ؼوت سوّ بٔ حكُ وٕ ػوهق ٘ ِبلوغ وكثوب وو  21لّوُى نشو ٕ
حشا الحؼ  ّٙد 2011مَ ،يُ
دنف٠ت ً و هّ ً َحُداث السي بّٕ َغّ

ِظكل  %80وو درشوك ى ،ك و وى نواى تظوًا
ت م رلاَرٕ َدـا د َد ١و غ٠حن ػهق ٘ درويت

(ٔ) تصريح مد عبدالسالم (الناطق الرمسي باسم الوفد ادلفاوض)؛ متوفر على الرابط:
http://www.althawranews.net/archives/490550

(ٕ)بيان صادر عن بنا عدن" :اإلمارات تحتجز المرتبات في ميناء عدن"؛ متوفر على الرابط:

http://www.aljanoobalyoum.com/?p=10909
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تهقم ب  ١و َدٟسعةبدس َدضه دضٙ٠م رق ل درظبكٕ .فـ ً٠نوو قو َٟد تلو درةوُٗ
نةل طبكٕ درعبغ َدرك ِت درُطهّٕ و ةبي فوْ ػهق ٘ الس ناىَ ،وّ ٌ ب حعي ر
ُداي دـ م فوْ ّه ٘ ناى َ ،ه تفبِغً فوْ ّه ٘ دؿاِأَ .بو ٠سِوا ،وى دهلواحن
ي ِكووو نةوول درظووبكع الس ك و ى وفـوول بةوواس و ك و ى تق ّلووً ك و فقلووُد
ب ربه دضبكزٓ بؼهق ٘ نها نةلٌ الس ناى ،الذ ِظكُ دربه فووْ درُووت دروبديو وو
مم سس د دٟحع ٠د ٥سدتْ فوْ ناى ،حّث ِةوُم ب حعيو ر د ١وُد دض بُنوٕ َميهو
تُسِاي الرٌّ.
كل ذر ِٞكا حةّةٕ َدؿخٕ ،وَ ٟيْ ن ل وُٗ درقاَدى نلٖ صهق درظقا درّ
ووو صوو ٠ػفّووف ووُدساٍ دروويت ِقووّع نلًّوو َ ،ذروو كووُى درـووبدٙا درق ٙووأ ووو
درظبكع يْ آصب ُدسا دؿكُ وٕ فووْ ػوهق ٘ َدرويت تشو ناي فووْ ػوبحن نؼوف
بتا كل ث٠ثٕ وَ وسبقٕ وطوًب ،د ١وب درو ٓ واٗ الس دم نوٕ َدنعظو س د ١وبدض فووْ
درّ و بشبا تل دض سس د دهل يّٕ رلقاَدى درشقُآ.
(ذ) ئغالق ادلىأئ وادلطاراخ:
ه درلخعٕ دَ١س ٟن ٠ا ن ػوفٕ دؿوزم ،وو م درعخو رف درشوقُآ بوإغ٠ا دضوُدنٛ
دربخبِٕ َدض سدد درّ هّٕ ،و تشوبا فووْ ك سثوٕ النشو نّٕ َدوعؼو إِ ،حّوث تُوفوت
درعي سٔ َدرشفب رلق٠ج َدرعقلّم َغريي و دـا د درويت تُفبيو دضوُدنَ ٛدض و سدد،
ففوْ بادِٕ درقاَدى نلٖ درّ و وُغلق دض س و م وٓ حبكٕ ػ سِوٕ وَ سوفب نواد بقوض
دربح٠د درةلّلٕ ن

س بّظٕ درشقُآ ،ثم مت الغ٠وٌ بظكل نً  َ ْٙهو دضبؿوٖ

َدؾبحووٖ ووو درشووفب رلقوو٠ج ،و واٗ الس ق نو ٔ النشو نّٕ غووري شووبُوَٕ .وووا تةووا ت
وشووٕ نظووب هع ووٕ اَرّووٕ ب ض ربووٕ بفووعذ

و س ػووهق ٘ دروواَرْ(َ ;)1ركووو درعخ و رف

درشقُآ ي ِشعيا  ٓ١و تل درانُدد د٥نش نّٕ.
(ط) ِٕغ وصىي ادلطاػذاخ اإلغاثُح:
ؿ و حؼ سي نلٖ درّ و ،و ت اَ درعخ رف درشقُآ مبه دضهع د د ١هبّٕ و
الاص دضشو نادد د٥نشو نّٕ الس دروّ و سوُد٘ درغو د٘ وَ درواَد٘ ،و تشوبا فووْ دنعظو س
)1( https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-airport/aid-groups-sayyemen-airport-closure-hinders-aid-traps-patients-idUSKBN1AP11M
ٖٕٚ
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دم نٕ نلٖ ن ا َدس  ،حّث وػبذ  17لُّى ُدطو مي ع وٕ سوٕ ضشو نادد
غ د ّٕٙط س.)1( ٕٙ
(ٌ) اضرخذاَ اٌردىَغ وطالذ:
نعّيٕ درفظول دضشوع ب رلعخو رف فووْ درعةوام نشوكبِ ً فووْ كعلوف بًو د درةعو ،
ؾأد دراَ دضقعإِ الس دسعخادم دؿؼ س َدرعيُِو كشو٠حَ ،ذرو بًواحن الصـو
حكُ ٕ ػوهق ٘ ر٠سعشو٠م َوبوُ طوبَط تلو درواَ َ .ووا َ وٌ تةبِوب فبِوق صو د٘
د ١ووم دضعخووأ دضقو ب و رّ و (ِهو ِب 2018م) دٟتًو م ر واَ درعخو رف ب سووعخادم دؾووُ
كش٠ح ؿا درظقا درّ

دحمل ػب(.)2

رةا تشبا حؼ س درعخ رف نلوٖ دروّ و فووْ دنعظو س حو ا رل ي نوٕ فووْ بقوض دضهو طق
دربقّأ نو دضاى َ بدكز د١نظ ٕ دٟوعؼ إِ َ ،هًو  -نلوٖ سوبّل دضثو  -اِبِوٕ
(درعخّع ) دريت وفزنت دمع

دراَرْ مبظ يا دم نٕ درغري شوبُوٕ( َ .)3و دسوع بدس

دؿب َدؿؼ س ح سد د ١وم دضعخوأ َدضهع و د د٥نشو نّٕ وو وى  17لّوُى وُدطو
مي

وػوبخُد غوري وو اسِو نلوٖ الطقو م ونفشوًم بظوكل كو حنَ ،موُ سوبقٕ ِ٠و

طخؽ  ٟهاَى در ق م.
(ن) أرشار األِراض:
واد دؿب درقاَدنّٕ نلوٖ دروّ و الس دنعظو س َدسو دره و ا ضوبض دركوُرريد ،حّوث
بلغووت حو ٟد د٥ػو بٕ بو ر دضووبض وكثووب ووو لّووُى ؼو َ ،عشووا د٥حؼ و ٘دد
دضعُفبٔ ،تُفوْ وكثب و ورف َوش  ٕٙطخؽ بد٘ الػ بعًم بو ركُرريد َص ػوٕ
د١طفو ٨َِ .وعًم درعخو رف ب رعشووبا دضب طووب فوووْ دنعظو س ذرو دضووبض كُسووّلٕ رلخووب
درة سٔ; فةا رُحغ دنعظ سٍ فةط فوْ دضه طق دريت تشّ ب نلًّ حكُ ٕ ػهق ٘ بّه

(ٔ)أطلق برناما األ ذية العادلي عملية طوارئ جديدة يف اليمن لتوفًن الغذاء دلاليٌن اليمنيٌن على شفا اجملاعة؛ متوفر على الرابط:
http://ar.wfp.org/news/news-release/wfp-launches-new-emergency-operation-inyemen-to-feed-millions-on-brink-of-famine-ar
(ٕ) "التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن"؛ متوفر على الرابط:
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/2140/panel-of-experts/reports
(ٖ) "اليمن :معاناة سكان التحيتا و لت إلى حد المجاعة"؛ متوفر على الرابط:

http://www.almayadeen.net/reports/
ٕٗٚ

ِ ٟهعظووب فوووْ دضه و طق دروويت وعلووً درعخ و رف ،الؿ و فٕ الس ونووٌ ِ ٟهعظووب فوووْ دضه و طق
درةبِبٕ و دؿاَا درشقُإِ دريت تشّ ب نلًّ حكُ ٕ ػهق ٘.
َوا سػاد دؾً د درؼخّٕ  -وِـ ً  -دنعظ س بض درافعريِ َو بدض وصبٗ ك نت
دؿب يْ درشبا دضب طب َسد٘ي  .ك الى بؿٖ درشبط ى وِـ ً ميُتُى رقوام توُفب
د١إَِ دـ ػٕ بً د دضوبضَ .ووا حو سد
درليهوووٕ دراَرّوووٕ رلؼووولّا د١محوووب وووو وى
آٟحن درّ هّ دضؼو ب ب رفظول دركلوُٓ
ُِد ًُى ص ب درُف ٔ

ي تعلوق ٬بدكوز

درغشّل دركلُٓ دضعبةّٕ فوْ درب٠ا دضزِوا

اميسصد األوزوىذوسطٍ محلوق االٍساٌ:
حينح "وطُ ةال ى امف" أدخ إمى اعذلـال عشـساخ
امٌيٌَــٌُ وٍلنهــً كســسا إمــى ىعســكساخ امذجٌَــد
منلذـــال فـــٍ جتهـــاخ امحـــدود ٌٍاةـــح عـــُ امجـــٌ

امسعودي.
(ٔ)

و د ٥ادادد َ ،ي ت٨اف و ُس در ُدوم در بّٕ درق لٕ بً .
(ي) ذرحًُ ادلغررتني إٌُُّني:
فوْ الط س حببًو دٟوعؼو إِ نلوٖ درظوقا دروّ
برتحّل  ٚد دٟ٣حن و درق

 ،تةوُم درشوقُإِ  -بؼوفٕ اَسِوٕ -

درّ هّ درق ل فوْ درشقُإِ بؼُسٔ و نُنّوَٕ ،ذرو

ؼت نه َِو كعلفٕ هً دؿ لٕ دريت وطلةعً ؼت ش ٖ "َطو ب ٠ك رف"َ ،ك د
محلٕ سقُأ درُظ ٙف َد١ن
درق

دريت تٞآ  -فوْ َدو دؿ  -الس فةادى دركثري و

درُدفاِو (مب فًّم درّ هّ ) رُظ ٙفًم َ و ثوم تبحّلوًم بقوا قو لعًم بؼوُسٔ

 ٟالنش نّٕ ،حّث دنعظبد ناا و درفّاُِي د دريت ؼعُٓ ظ يا وو ذرو درةبّول،
َ هً فّاُِ رشيّه

ةّاِو و َ وحواي دسوعق

اَسٔ دضّو ٍ بّه و ر ّلوٌ د٣صوب

بتبط قٌ ب رةّا نفشٌ(.)2
تةاس ؼ اس ميهّٕ حيم دـش ٙب دره مجٕ نو نُأ دضغرتب درّ هّ عُدرْ  4لّو س
اَٟسَ ،يووُ و ِزِووا ووو ق نو ٔ درظووقا درووّ

َ .وووا بػووا حةووُوْ وَسَبووْ ببػووا

ن لّ و د  ٥ب و س دضغرتب و درّ هووّ نلووٖ درعُ ووٌ الس قشووكبدد درعوواسِا رلةع و

و

)1(https://www.icrc.org/ar/document/yemen-hidden-cost-war-thousands-kidneydialysis-patients-risk-death
(2(https://www.youtube.com/watch?v=jdH1NSLJU_k
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درعخو رف درشوقُآ ؿووا بلوايم( .)1بّه و ط روا وحوا دضشووَٞر درشوقُاِ بة و آذدى
دضغرتب درّ هّ وبل تبحّلًم(ٕ)!
 -5اٌىضغ األِين يف ادلٕاطك احملرٍح:
تق ل اَ دٟحوع( ٠درشوقُإِ َد ٥و سدد) نلوٖ النظو ٘ مج نو د شولخٕ بقـوً تو ب
رلشقُإِ َدربقض د٣صب ت ب ر ٦سددَ ،ذر فوْ ظول ص٠فو د طواِأ َدػو اد د
شلخٕ عكبسٔ تة ب تل دؾ ن د .ك ونً ونظأد تل دؾ ن د َفق وسوص
ه طةّٕ تعـ و وبقو ادً ػوبدنّٕ تةشوّ ّٕ .ك و ي تق ول اَ دٟحوع ٠نلوٖ تبسوّخ
د ١ووو رل ووُدطو درووّ

فوووْ دؾهووُ  ،حّووث ِق و نْ دضووُدطو يه و ك بظووكل ِووُ ْ ووو

درق لّ د د٥سي بّٕ َدٟصوعٟ٠د د ١هّوٕ َدروعفيريدد َدٟغعّو ٟد َدرهًوا َدٟنعةو ٟد
درعقشفّٕ.
(أ) اٌطدىْ اإلِاراذُح يف اجلٕىب اٌُّين احملرً:
رةوا د ووع٢د درشوويُى د ٥سدتّوٕ فوووْ دؾهووُ ب رشويه ٘ درهو و

وَ دضقرتؿو نلووٖ

سّ س و تً  ،حّووث تووعم قوو لعًم ادصوول تلوو درشوويُى ب بِةووٕ  ٟالنش و نّٕ; الذ تهعًوو
حةُوًم َِعقبؿُى رلعق ِا دؾشوآ َدرهفشوْ َدٟنعواد٘دد دؾهشوّٕ ،ك و ن لوت
د ٥سدد ٞصبدً نلٖ نةل درقاِا و وَر ٚدرشيه ٘ و هُ درّ و الس سويُنً فووْ
وسِرتِ و َ .وووا دنعةوواد درقاِووا ووو دضهع و د دراَرّووٕ َد٥نش و نّٕ  -بظووأ  -درشوويُى
د ٥سدتّٕ تل َ ،ك ى آصبي تةبِب ؾهٕ ص د٘ د ١م دضعخأ دضق بو رّ و (ِ 26هو ِب
2018م) درو و ٓ دتًوووم د ٥و و سدد ب نعًو و ك حةوووُا د٥نشو و ى فووووْ دروووّ و َالسو و ٘ٔ ق لوووٕ
درشيه ٘( .)3ك ط ربت هع ٕ درقفُ دراَرّٕ بفعذ ؼةّق ن ل فوْ طوبكٕ درعقو ِا
درع بقٕ ر ٦سدد َدراَس دحملع ل رلُ ِٟد دضعخأ فًّ (.)4

)1) https://euromedmonitor.org/ar/article/2237
(2) https://www.youtube.com/watch?v=bVlFuuAW-jo

(ٖ) "اإلمارات تدير شبكة سجون سرية باليمن"( ،نقالً عن :أسوشيتد برس)؛ متوفر على الرابط:
(ٗ) متوفر على الرابط:
ٕٚٙ

http://www.aljazeera.net

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/

(ب) االغرُاالخ يف اجلٕىب اٌُّين احملرً:
ُ ووٕ دٟغعّوو ٟد دضشوووع بٔ فووووْ ػوووفُحن دضوووُدطه َدرقشوووكبِ فووووْ دؾهوووُ ٟ
تعُوف ،بقـً تقلو دؾ ن د د٥سي بّوٕ نوو شوَٞرّعً نهًو َد١صوبٗ تهواسج ؼوت
تؼفّٕ دؿشو ب د بو دؾ نو د دضشولخٕ درع بقوٕ ر ٦و سدد َدرشوقُإَِ .دض٠حوغ وى
يه و ك دسووعًادف ً ممهًي و ً َ شووع بدً  ٙ١ووٕ دضش و ا َدـ ب و ٘ دحملشووُب نل وٖ حووز
د٥ػ٠ح درع ب رعهعّم د٥صوُدى دضشول

َ ،درو ِو بواَسيم ِعً وُى د ٥و سدد بو رُوُحن

َسد٘ يو ٍ دٟغعّو ٟد نعّيووٕ درقواد٘ درظوواِا درو ٓ تباِوٌ د ٥و سدد الرد٘ تهعووّم د٥صووُدى
دضشل

(.)1

نظب دؼ ا د١اب ٘ َدركع

فوْ ناى الحؼ  ّٕٙبنبٕ نو حُداث دٟغعّ ٟد; حّوث

سػووا دٟؼو ا  1250ح اثووٕ دغعّو َوقووت فوووْ نوواى هو سووّ بٔ درعخو رف درشووقُآ
نلًّ َ ،وغلوا ؿوخ ِ تلو دؿوُداث وو درقشوكبِ  َ ،وو بو درـوخ ِ وِـو ً 22
ال

و ً َص ّووا شوويا ،الؿو فًٕ الس َوووُ وشووٕ َوسبقو ن لّووٕ تفيووري َ ٙووٕ ن لّووٕ

س ُ شلذ(.)2
(ج) محاَح اٌرٕظُّاخ اإلرهاتُح واٌرؼاوْ ِؼها:
ه و دن وو٠ا ن ػووفٕ دؿووزم دروويت

ىَر سٌطسج امذحامف امسعودي عنى عدٌ:

ونلهعًوو و درشووووقُإِ ،ظوووول تهعّ وو و

 1250حادثح اغذٌال ,أغنتهً ىُ امعسكسًٌُ.

َدرة نوووأ َادنوووع ُ وووُاِو فووووْ

 21إىاو وخطٌث ىسجد,

بقووض دحمل فعو د دؾهُبّووٕ ،حّووث
ي ِعلوووق درعهعوووّ

وٓ ؿوووببٕ وووو

إضافح إمى وكوع خيسح وأزةعٌُ عينٌح دفجٌـس وىاةـح
عينٌح سطو ىسنح.

طريدى درعخ رف در ٓ ِانْ ق سبعوٌ ر٦سيو ; بول تُسوقت ونظو عً فووْ ظول َ وُا
درعخ و رف َ -فة و ً ض و وكوواد نلّووٌ دركووثري ووو بدكووز دراسدس و د ََس و ٙل د٥نوو٠م
درغببّٕ َ ،هً تةبِب ص ؾ وناتٌ َنظبتٌ درو (بْ بوْ سوْ) در ِ نّوَٕ ،وظًوب َ وُا
نه ػب و درة نأ فوْ ّع نبا سبٌ ي آ دضانُم وو درعخو رف درشوقُآ َتق َنًو

(ٔ) "تنظيم القاعدة يتبنى محاولتي اغتيال لمسؤولين باليمن"؛ متوفر على الرابط:
http://www.aljazeera.net
(2) https://al-ahd.net/2018/03/10
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و درعخ و رف بؼووفًٕ ن ووٕ( .)1بوول الى بقووض شووَٞرْ ي و آ وواس ُى وػ و ً٠فوووْ و  ٙووٕ
َدطه و ر٦سي بّ

ثل ق فغ دربّـ ٘(َ ،)2وحا و أ درقؼو ب د د٥سي بّوٕ فووْ تقوز

َِانٖ وبُ درقب ض (ن ا نبواٍ فو س نث و ى درو يب نْ)َ ،يوُ سلفووْ هوعمٍ الس تهعوّم
درة نووأَ ،وووا واس عووٌ درُ ِٟو د دضعخووأ د ١بِكّووٕ َبقووض اَ دـلووّج فوووْ و  ٙووٕ
د٥سي

بّه ِعلةٖ ان ٌ و د ٥سددِ َٟ ،زد ي د درانم شع بدً الس درُّم.

ٞصبدً نظبد ػخّفٕ دٟنابهانت در ِ نّٕ تةبِبدً كظفت فٌّ نوو َ وُا تف ي و د
بو درةووُدد د ٥سدتّووٕ فوووْ درووّ و و درة نووأ ،تةووُم د ٥و سدد مبُ ووا ذرو درعفو يم
بعاسِا َمتُِل نه ػب و درعهعّمَ ،متكّهًم و درشّ بٔ َنلٖ ه طق َدسوقٕ وو
درش حل درّ

،

((3

درش ح هلم بعًبِا دُ ١د دريت وؼلُى نلًّ .

َك رٕ وسُطّعا ببض نظبد باَسي تةبِبدً( )4مم ث ً٠ضو نظوبتٌ درؼوخّفٕ در ِ نّوٕ
دتً ت فٌّ درعخ رف درشقُآ بإببدم دتف و د سبِٕ

تهعّم درة نأ فوْ درّ و.

 -6اٌىضغ األِين يف ادلٕاطك اٌيت ذطُطر ػٍُها حىىِح صٕؼاء:
ه دن ٠ا ن ػفٕ دؿزم نلٖ درّ و َدضهو طق درويت ِشوّ ب نلًّو دؾوّع َدرليو ى
درظووقبّٕ درع بقووٕ ؿكُ ووٕ ػووهق ٘ تظووًا دمش و سدً عزدِووادً رلق لّ و د د٥سي بّووٕ حعووٖ
َػلت الس درؼفب ،بل النٌ فوْ درق م 2017م ي تظًا وٓ ن لّٕ السي بّٕ َدحأ فوْ تل
دضه و طق .فّ وو تقلووو دؿكُ ووٕ ب سووع بدس نووو الرةوو ٘ درةووبض نلووٖ صِ٠وو السي بّووٕ وَ
ؽبِبّٕ وَ تفكّ نبُدد ن سفٕ يه َيه كَ .نها دضة سنوٕ لوا وى دٟنفو٠د د ١و
َدرق لّ د د٥سي بّوٕ ؼواث فةوط فووْ دضهو طق درويت ِشوّ ب نلًّو درعخو رف درشوقُآ

(ٔ) متوفر على الرابط:
(ٕ) متوفر على الرابط:
)ٖ( متوفر على الرابط:

)ٗ( متوفر على الرابط:
ٕٚٛ

http://www.bbc.com
https://www.eremnews.com/news/arab-world/yemen/639558
http://www.raya.com/Mob/GetPage/f6451603-4dff-4ca1-9c10122741d17432/134a335c-9788-4660-97bc-ec4dd6ab9ae6
https://arabic.rt.com/middle_east/961718

َؽعفوووْ فوووْ دضهو طق دروويت ِشووّ ب نلًّو دؾووّع َدرليو ى درظووقبّٕ درع بقووٕ ؿكُ ووٕ
ػهق ٘(.)1

(ٔ) آخللر عمليللة إرىابيللة يف زلافظللة عللدن ىللي عمليللة تفجللًن يف جولللد مللور اسللتهدفس مقللر جهللاز مكافحللة اإلرىللاب يف ٔ مللارس
ٕٓٔٛم؛ متوفر على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=FtMqwcd7oI4
ٕٜٚ

مالحق التقرٌر:
ٍِحك ()1
إحصائية بالضحايا املدنيين واملنشئات والبنى التحتية لليمن خالل  0111يوم من العدوان (01ديسمبر 2102م)

ٕٔٛ

نالخم الذلسًس

املصدر :املزهز اللانوني للحلوق والحيةعة

ٕٕٛ

ملحم ()2
إخصائعة النتهاوات الحدالف لحلوق مطفاٌ ( 26مارس 2115م  12 -أغصطض 2117م)

املصدر :املزهز اللانوني للحلوق والحيةعة

ٖٕٛ

نالخم الذلسًس

ٍِحك ()4
إخصائعة بةياشبة مزور ركذ شيوات على اليدوا الصيودي ممزييي على العة ( 25مارس 2118م)

دضؼاس :دضبكز درة نُنْ رلخةُا َدرعه ّٕ

ٕٗٛ

مه إصداراخ المركس

أصييدر ًزكييش اهدراصييا اهضٚاصييٗ ٞٚا ص ي ا ٚج ٞٚاهٌِٚٚيي ٞلييالي اهضييِتو املا ييٚتو
عدواً ًيّ ا صيدارا ً .يّ يٌّ ا صيدارا مخضي ٞكتيي عيد لثابي ٞعصيار، ٝثٚيٞ
ً٘اكبيي ٞهتطيي٘را اه٘ا ي اهيي ٌٚاهييزآّ ،ح ٚي صييوطم اهةيي٘ ١عويي ٟأٓييٍ اهقةيياٙا
اهضٚاص ييٗ ٞٚا تص يياوٗ ٞٙا بتٌاع ٚيي ٞاه ٌِٚٚيي ٞاجلار ٙييٗ ٞبغ ييلى ل يياا في ييً ٛزحو ييٞ
اهعييدٗاْ اهييزآّ عويي ٟاهيي .ٌّٚفقييد فز ييم ًزحويي ٞاهعييدٗاْ ار بيياط ً٘ يي٘عا

وييم

ا صدارا بٔذا احلد اهلبري اهيذ ٜأليذ اهقيدر اركيق ًيّ اجللٔيد اهاليز ٜفييٓ ٛيذٖ
املزحو.ٞ
ك و وصو د درثووُسٔ درظووقبّٕ  21سووبع 2014م شو حٕ كووبرئ ووو دؾًُووا درفكووبٓ
َدستب و ط دؿووب درقاَدنّووٕ بعؼووفّعً  .ك و ي ؽ ول ٨ي و ٍ دٟػووادسدد ووو دربخووُث
َدراسدس د درثة فّٕ درشّ سّٕ فوْ د٥سث درفكبٓ درةبآنْ در ٓ صلفوٌ درظوًّا درة ٙوا
درشّا حش باس دراِو دؿُثْ ،حّث تبهٖ دضبكز فوْ يو د درؼواا الػوادس "سلشولٕ
درظًّا درة ٙا" دريت ػاس درقاا دَ١

هً فوْ وببِل 2018م.

و نو دـ شٕ دركعا س رفٕ در كب فًْ ك ٣تْ:
( )1أٌف َىَ ِٓ اٌؼذواْ ػًٍ آٌُّ
ػاس دركع

فوْ ِه ِب 2018م ،عـ ه ً ناادً و دراسدس د َدضة ٟد َد٥حؼ ٘دد

دربّ نّٕ حُ درقاَدى نلٖ درّ و ص ٠ورف ُِم .ك و تـو و دركعو
فعهووٕ 2اِشو

اسدسوع نوو

2017م; الحووادي دسعظووبدفّٕ نشووكبِٕ تُوقووت حوواَث دضووٞد بٔ وبوول

َوُنً و َ ،د١صووبٗ سّ سووّٕ ؼلّلّووٕ ديع ووت بعه و َ طبّق وٕ َوبق و ا تل و دضووٞد بٔ بقووا
َوُنً  .ن يّ وِـ ً نو تـ و دركع

رعةبِب نو تل درفعهٕ دحعُٗ سػادً رقاا و

د٣سد٘ َدرعخلّ٠د درؼ اسٔ نو بدكز دراسدس د درقببّٕ َدرق ضّٕ.
الس

نووا دضووُدا درشو بةٕ ،تـو و دركعو

وِـو ً َسوووٕ ن وول حووُ د٣ثو س دٟوعؼو إِ

رلخب نلٖ درّ وََ ،سوٕ ن ل وصوبٗ نوو دنعً كو د حةوُا د٥نشو ى فووْ دؾ ًُسِوٕ
درّ هّٕ صُِ 1000 ٠م و درقاَدى .ب ٥ؿ فٕ وِـ ً راسدسٕ نةإِ حُ ػببٕ د٥ن٠م
ٕ٘ٛ

نٌ إصدازاخ الهسكص

دروُط دضهو يض رلقواَدى صوو ٠تلو دضبحلوَٕ ،تةبِووب تةّّ وْ ١اد٘ حكُ ووٕ دٟنةو ذ
درُط فوْ تل دضبحلٕ .ػ اس نو هعاٗ ة سب د.
عُفبٔ نلٖ دربدبطhttp://www.yecscs.com/downloadlib/5 :

درهشخٕ دٟركرتَنّٕ رلكع

( )2لراءج يف ادلشروع اٌمرآين ٌٍشهُذ اٌمائذ اٌطُذ حطني تذر اٌذَٓ احلىثٍ.
ػوواس دركع و

فوووْ

ل و درق و م 2018م ،عـ و ه ً تؼووهّف ً ض و دحعُتووٌ وو٠رم درشووّا

حش دؿُثْ فوْ الط س نه َِو فكبِٕ قاأ ،ك تـو و دركعو

وِـو ً نبؿو ً

ضُدوف درظًّا درة ٙا الرد٘ كل وـّٕ و درةـ ِ دحملاأ َفة ً ضب قّٕ وبآنّٕ.
فوْ ونٌ ِ٨ةام رلب حث َدروادسض و أ طوبٌ عك لوٕ نوو

َتك و وي ّٕ ي د دركع

دضُؿوُن د درويت ته َهلو درشوّا حشو دؿووُثْ َفوق دضُووف درةبآنووْ دضه سوا ،ك و
ِةام رلة س ٜػُسٔ ن ٕ نو فكب درظًّا درة ٙا َنو ظبَ ونؼو س دهلل ،ب ٥ؿو فٕ
الس ونٌ ُِؿذ ُوف ونؼ س دهلل َدرفكوب درةبآنوْ درو ٓ وا وٌ درشوّا حشو دؿوُثْ
و درةـ ِ دـ٠فّٕ َ و دروعً٨م َد٥طو ن د َدؿ و٠د درعظوًُِّٕ درويت ِشوعًاحن بًو
ي د دضظبَ درثة فوْ درةبآنْ .ك ديعم دركع

بقبض شوعُِ د در وبح َدرعثةّوف

در ٓ دنعًيٌ درشوّا حشو دؿوُثْ فووْ دصعّو س ُؿوُن د ق ؿوبدتٌ َتبتّبًو نلوٖ
درهخُ دضقبَحن.
دركع و

بؼووفٕ ن ووٕ تـ و و دث و نظووب قووُسًد دحعووُد نبؿ و ً رلقاِووا ووو د١بق و ا

دضباَ ّٕٙدرفكبِٕ دريت دحعُتً و٠رم درظوًّا درة ٙوا دن ٠وو ً وو دضب قّوٕ درةبآنّوٕ.
َرقل وببر دضش ٙل َدرةـ ِ دريت دحعُتً تل دحمل َس دٟث نظب
-

شأرٕ درةّ أ َ فًُ ً ك

ِأتْ:

٘ فوْ درفكب درةبآنْ.

 شأرٕ دٟيعاد٘ ب رةبآى، شأرٕ درق٠وٕ ب درةبآى َدرشهَٕ ،درق٠وٕ ب درةبآى َدرقرتٔ. شأرٕ ط نٕ دهلل ََرْ د ١بَ ،تُرْ دهلل َدربسُ َد ٥م نلْ. -شأرٕ قبفٕ دربسُ

و ص ٠درةبآى دركوبِمَ .ن ضّوٕ دربسو رٕ دحمل اِوٕ َن ضّوٕ

درع بّق.
 شأرٕ دٟػ ف ٘ د٥هلْ َون٠م دهلادَِٕ ،ن٠وٕ دٟػ ف ٘ د٥هلْ مبؼ ح دره ض،َاَس ون٠م دهلاٗ فوْ نؼبٔ دضُشعـقف .
ٕٛٙ

 شأرٕ دررتبّٕ دؾً إِ فوْ درةوبآى َوي ّوٕ وـوّٕ دؾًو ا فووْ فكوب درشوّا حشودؿُثْ َ ،و ِعقلوق بًو ٍ درةـوّٕ وو فو يّم دؾًو ا َدرؼوبد َسوبّل دهلل َدرظوً أ
َدرعـخّٕ فوْ سبّل دهلل.
 شوووأرٕ دضظوووبَ درُحوووآَ درةبآنوووْ كـوووبَسٔ رل يع و و دٟسووو ْ ٠فووووْ ُد ًوووٕدضظ سِ درؼًُّنَّٕ ،دؿل درةبآنْ ضشأرٕ دـ٠ف د دض يبَّٕ ،دضهًج درق لْ رلُحوأ
دٟسَ ّٕ ٠دٟنعؼ م ب هلل َ شأرٕ درُس ّٕ فوْ دٟس٠م.
 شأرٕ درب ِٕٝدرةبآنّٕ فوْ دؾ نا دٟوعؼو آَ ،وي ّوٕ دٟوعؼو ا درزسدنوْ َ شوأرٕرسدنووٕ درةو دَ ،وـو ِ دضلكّووٕ دض رّووٕ َدٟنفو ا َدٟحعكو سَ ،وـووّٕ درببو َ ،وي ّووٕ
دٟسعة٠رّٕ دض رّٕ َد٥ادسِٕ ر.ٕ ٢
 شووأرٕ اَس َ شووَٞرّٕ دضووبؤ فوووْ درةووبآى دركووبِمَ ،وـوو ِ درعفبِووق بوو درب وولَدضبؤَ ،تقاا درزَ دَ ،دضًبَ ،وـّٕ دضعقٕ فوْ درةبآى دركبِم َ ُوف ونؼ س دهلل
هً .
 درةـّٕ درفلش ّهَّٕ ،وي ّٕ درةُٔ فوْ درؼبددضشوول

درقاَ َص ُسٔ درعفبِطَ ،ن٠وٕ

ب رةـووّٕ د٥سووَ ،ّٕ ٠نوواد٘ درًّووُا رلقووب َدضشوول

درق ضْ ،ك ِعه َ دضخ

َ ،الحّ و ٘ ِووُم درةوواض

د درًُّإِ رلشّ بٔ نلٖ دؿج َدربّت دؿبدم.

 شأرٕ درظ٭ق س َاَسٍ فوْ قبكوٕ دروُنْ َوي ّعوٌ كشو٠ح َ ُووف ،ب ٥ؿو فٕ دسة طقٕ دربـ  ٙد ١بِكّٕ َ ،ظبَ دٟسوعق س دؾاِوا درةو ام ؼوت سوع س ق سبوٕ
د٥سي َ ،ن٠وٕ درُ ِٟد دضعخأ د ١بِكّٕ بانم د٥سي .
درهشخٕ دٟركرتَنّٕ رلكع

عُفبٔ نلٖ دربدبطhttp://www.yecscs.com/downloadlib/6 :

( )3لراءاخ يف فىر ادلطريج اٌمرآُٔح
تـو و دركع و

 7ووُدا تهُنووت و بو دراسدسو د َدضةو ٟد دروويت تبخووث فوووْ د٥سث

درفكبٓ در ٓ تبكٌ درظًّا درة ٙا درشّا حش بواس درواِو دؿوُثَْ ،كو ر نوو
طخؼّعٌ دض ّزٔ .حّث ِبواو دركعو

بادسسوٕ تقبِفّوٕ نوو ونؼو س دهللَ ،يوْ اسدسوٕ

سّ سّٕ ثة فّٕ نو ونؼ س دهلل (دـ

َدؿبكٕ)َ ،ت٨قا وَ اسدسٕ نوو ونؼو س دهلل

ػ اسٔ نو طخؼّٕ و وَس ط ونؼ س دهلل ق ٔ نهًم.
ك تـ و دٟػادس ات حُ درظخؼّٕ دٟسعثه  ّٕٙرلظوًّا درة ٙوا َكّوف غواد
"نهُدى وـّٕ".
ٕٛٚ

نٌ إصدازاخ الهسكص

تـ و و د٥ػووادس اسدسووٕ فكبِووٕ سّ سووّٕ حووُ وـووّٕ دٟسووعق س فوووْ فكووب درظووًّا
درة ٙوواَ ،ػلّ و د السثووٌ درفكووبٓ روواٗ و ٙووا درثووُسٔ َنّ و ً ب رقوواَ َوّ و أ رلظووقا فوووْ
ُد ًٕ درقاَدى َك

تٌ دٟسعق سِٕ.

ك و تـو و د٥ػووادس َسوووٕ ن وول حووُ درظووًّا درة ٙووا َدرعو سِخََ ،سوووٕ ن وول وُصووبٗ
ته َرت درب٨قا د ٟع نْ فوْ فكب درظًّا درة ٙواََ ،سووٕ ن ول ث رثوٕ ته َروت درةـوّٕ
درظًّا درة ٙا.

درفلش ّهّٕ فوْ ص

درهشخٕ دٟركرتَنّٕ و دركع

عُفبٔ نلٖ دربدبطhttp://www.yecscs.com/downloadlib/7 :

( )4اٌرئُص اٌشهُذ صاحل اٌصّاد :اجملاهذ واٌمائذ اٌىطين
ػوواس دركعو

فوووْ ُِنّووُ 2018م مبه سووبٕ وسبقّهّووٕ سٙووّص دؾ ًُسِووٕ درظووًّا ػو ح

نلووْ درؼ و ا ،حّووث تـ و و  32و أ (اسدس و د َ ة و ٟد ؼلّلّووٕ َدن ب نّووٕ وسفةووت
بكل د رلبّٙص درظًّا) .حّث تهُنت دضوُدا و بو

ةو ٟد كعبًو ر و ٘٠دروبّٙص

درظووًّا درؼ و ا فوووْ دملووص درشّ سووْ د١نلووٖ َفلووص درووُرسد٘ َسف وووٌ ووو ونـ و ٘
دضكعا درشّ سْ ١نؼ س دهللَ .وا تؼاس ةا ٕ دركع

ص

و ٙوا درثوُسٔ درشوّا

نبا دضل باس دراِو دؿُثْ ُِم تظّّ دربّٙص درظًّا درؼ ا.
تقكص ُدا دركع
َن٠وعٌ ب رق ل

اٗ وب طخؼّٕ دربّٙص درظًّا وو سف ووٌ ََ وٌ د٥نشو نْ
قٌ َؼلٌّ ب ضشَٞرّٕ َسوْ سلُكٌ

كل وو دحعكوُد بوٌ فووْ

ظبَحن درق ل دضخعلفٕ ،ك تشيل طً ادد نلٖ ك نعٌ دضً وٕ فووْ درعو سِخ دروّ
دضق ػب.
ك و دحعووُٗ دركع و

نلووٖ اسدس و د نووو درووبّٙص درظووًّا درؼ و ا; هً و دن ب نّووٕ

ؼلّلّٕ حُ طخؼّعٌ درةّ إِ درف َٔ ،وصبٗ ؼلّلّٕ سّ سّٕ ته َروت ظوبَ دراَروٕ
درُطهّٕ فوْ ص ب توٌَ ،دضً وٕ درع سىّوٕ درويت تؼواٗ هلو فووْ س ٙسوٕ دروب٠ا َد١ي ّوٕ
درع سىّووٕ رلوواَس در و ٓ رقبووٌ فوووْ ُد ًووٕ درقوواَدى ووو ُوقووٌ كووبّٙص رلي ًُسِووٕ،
ب ٥ؿ فٕ الس ة ٟد ؼلّلّٕ نو دربّٙص درظًّا َ ظبَ به ٘ دراَرَٕ ،نو وي ّوٕ و
وا ٌ دربّٙص درظًّا درؼ ا رلّ و.
ته و َ دركع و

وِـ و ً ويووادحن َتووادنّ د دغعّ و درووبّٙص درظووًّاَ ،ن٠و وٕ دغعّ رووٌ

مبظبَ به ٘ دراَرٕ درّ هّٕ ،ك ته َ دركع
ٕٛٛ

 -فوْ ي د درشّ ا  -درع سِخ درا ُٓ

د ١بِكْ فوْ دغعّو دربٝسو ٘ َوو أ حبكو د درعخوبس درُطهّوٕ فووْ درقو يَ ،كو د
ؼري دؿبك د درثُسِٕ بقا دغعّ وّ ادتً .
تـ و و دركعوو

يف صع ووٌ  5ص بوو د ي ووٕ ورة يوو درووبّٙص درظووًّا يف دضه سووب د

درُطهّٕ ك ى وببري كل عٌ د١صرئ دريت ورة ي يف اِهٕ دؿاِوأ وبّول سو ن د وو
دسعظً اٍ.
درهشخٕ دٟركرتَنّٕ و دركع

عُفبٔ نلٖ دربدبطhttp://www.yecscs.com/downloadlib/8 :

( 21 )5ضثرّرب :ثىرج اٌشؼة ادلطرّرج
تـ و و دركعوو

 15اسدسووٕ َ ة رووٕ ركعوو

ميهووّ َنووب حووُ ثووُسٔ  21سووبع

درظقبّٕ درّ هّٕ دريت دنارقت ن م 2014مَ .تهُ ٬قعُٗ دركع
نو درفرتٔ دريت سبةت درثُسٔ َتاسض د١سب

بو

وُدا تعخواث

َدرقُد ل دريت واد الس دناٟنً َ ،ك د

دضًو و م َد١يوووادحن َدضشوووَٞرّ د درووويت طُبحوووت نلوووٖ نو و تق درثوووُسَٔ .ووووا ديع وووت يو و ٍ
دراسدس د وِـ ً ب ربخث فوْ درقُد ل د ٟع نّٕ َد١بق ا دراميةبدطّٕ دضعقلةوٕ بو رثُسٔ
َك د دؿبدك د درظقبّٕ دريت سبةعً .
ك تـو و دركعو

ووبد٘ٔ فووْ يوُد ع ثوُسٔ  26سوبع

1962مَ ،كو ر اسدسوٕ

حُ در بِق الس دركّهُنٕ درّ هّٕ ،حّث َوفوت تلو دراسدسوٕ نلوٖ ق و د ت سىّوٕ
ميهّووٕ عقوواأ َنلةووت نلووٖ درهـو ٟد درشّ سووّٕ فوووْ تلو دحمل و د َػووُ ًٟالس ظًووُس
ونؼ س دهلل نلٖ درش حٕ درّ هّٕ.
تـ و دركع

وِـ ً اسدسٕ حُ ثوُسٔ  21سوبع

ب نعب سي و تؼووخّخ ً رل ش و س درظووقيب درووّ

َن٠وعًو بثوُسٔ  11ف دِوب 2011م

در و ٓ مت وت الن وعووٌ ب ضب و اسٔ دـلّيّووٕ.

َك د ُدا تعخاث نوو ساَا وفقو درةوُٗ دضق اِوٕ رلثوُسٔ َ ،هًو درةوُٗ دحمللّوٕ درويت
ح َرووت وى تعًووب درثووُسٔ كو نة ٠نشووكبٓ وَ تلو دروويت تق لووت قًو كو نة، ٠
ب ٥ؿوو فٕ ضُدوووف درةووُٗ دضق اِووٕ دـ س ّوووٕ َساَا وفق هلوو َ ،كّووف ػلووٖ درقووواَدى
دربديو نلٖ درّ و كثُسٔ ـ أ َيي ٕ دسعق سِٕ تشعًاحن تؼفّٕ درثُسٔ.
تـ و دركع

،

وِـ ً ات دوعؼ اِع ته َرت الحادي ؼاِ د دٟوعؼ ا دروّ

فّ وو ته َروووت د١صوووبٗ ور وووٕ درشوووُّرٕ دض رّوووٕ يف دروووّ و بقوووا درثوووُسَٔ ،يوووْ درعخووواِ د
َد١ر د دريت ف و ً درقاَدى.
درهشخٕ دٟركرتَنّٕ و دركع

عُفبٔ نلٖ دربدبطhttp://www.yecscs.com/downloadlib/3 :
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Report on the Aggression war on Yemen
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One of the repercussions of Yemen's submission to individual rule
for more than thirty-three years is that the country subjects
political conflicts, which broke out in 2011 Simultaneously with
the events of the Arab Spring, that took place in the region, rattling
many countries and destabilizing its political stability.
Yemen had a unique experience when the political parties in
power sat with their opposition (both civil and armed oppositions)
at the table of national dialogue conference that combined all
parties & political forces represented in the parliament, alongside
with Ansar Allah, the Southern Movement, As well as
representatives of youth, and special representation for women. it
continued from 18 March 2013 to 25 January 2014 when the
Yemeni people crowned this effort by providing the National
Dialogue Conference document, which provided solutions to many
issues and came out with points that compelled President Hadi –in
that period– to implement them. However, Hadi postponement led
to worsening the political situation, and increased tension among
political parties participating in the national dialogue conference,
were the efforts of UN
special envoy to Yemen
Three years of war & blockade led by Saudi
MR. Jamal bin Omar
Arabia and its Western allies against Yemen.
continued to reach a
Every day the Yemeni soil absorbs the blood of
political solution to the
a victim, every day the face of the country is
Yemeni crisis.
scarred with mother's pouring tears, every
day the bowel of the besieged Yemenis twists
The revolution of 21
from hunger while being surrounded with September 2014 broke
death & disappointment.
out for the sake of urgent
economic reforms along
with taking down the corrupt government. One of the revolutions
demands was to implement the outputs of the national dialogue.
With major popular support, the revolution gained victory, and
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after only one day, in (22 September 2014) the UN envoy
announced the agreement of all political parties on a "peace &
partnership document" described by the UN envoy as an
extraordinary event, were the Revolutionary Forces accepted to be
treated like the rest of political parties, with no demands for
special privileges, despite their victory.
In the early hours of Thursday 26 March 2015, Saudi-led coalition
launched a large-scale war on Yemen under the name of "Decisive
Storm" along with announcing the closure of all Yemen's air, land
and sea ports and a putting them under total siege. Since then, and
over three years, crimes against civilians, bombing all Yemen's
institutions, and destroying the Yemeni infrastructure Continued to
this very day, which have caused the world's worst humanitarian
disaster, according to the UN.(1)
Back then, UN envoy, Jamal Ben Omar, said that "the military
intervention hindered an imminent political solution to the
crisis".(2)
States participating in the war on Yemen
(Saudi Arabia - United Arab Emirates – Qatar (3) - Bahrain Kuwait - Morocco - Jordan - Sudan - Egypt - United States Britain - Pakistan - Senegal. In addition to, the mercenaries of
notorious security company, Blackwater, & US Company known
as DynCorp). (4)
States that sell arms and ammunition to the Saudi coalition:

(1) https://arabic.rt.com/
(2) The text briefing of the envoy Jamal Ben Omar after the outbreak of the Saudi aggression on
Yemen; Available at: https://www.youtube.com/watch?v=UJYPdOmaemE
(3) Qatar left the coalition on 5/6/2017
(4) Blackwater withdrew after unexpected losses among its soldiers and revealed the names of
the dead and the participants in the war to be replaced by DynCorp, which later withdrew:
https://southfront.org/first-group-of-dyncorp-mercenaries-arrived-in-yemen-and-replacedthe-ones-from-ex-blackwater/
https://www.globalresearch.ca/dyncorp-mercenaries-to-replace-blackwater-inyemen/5512537
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United States - Britain - France - Russia - Germany (1) - Canada China - European Union (2) - Turkey - Spain – Georgia. (3)
While Norway stopped selling arms to the UAE due to its war on
Yemen.(4)
- Human Rights Watch called upon arms exporting countries to
stop selling weapons to Saudi Arabia. (5)
- Joint statement released by Amnesty International & Human
Rights Watch called for suspending Saudi Arabia membership in
the UN Human Rights Council due to its crimes in Yemen(6).
Why the war on Yemen was launched ?
Saudi Arabia and its coalition countries claimed that they had
carried out this war in order to restore the legitimacy of President
Hadi. In return, we look at the facts & agreements, and we note the
following :
Hadi was the consensual president of Yemen within the Gulf
initiative and its executive mechanism (7) signed in Riyadh the
capital of Saudi in November 2011, which is the reference to the
transitional political system in Yemen.
The period granted for the transitional period, which is scheduled for
two years, ended on 21 February 2014. However, Hadi remained
president without any constitutional justification or a popular vote
(1) As negotiations progress in Germany to form a governing coalition between Social
Democratic Party and conservative government by the head of Merkel, the German
government announced that it would stop exporting arms to countries involved in the war on
Yemen. http://arabic.euronews.com

20/1/2018germany-stops-exporting-arms-to-ksa-and-

emirates
(2) The European Parliament called on EU countries to stop selling arms to Saudi Arabia.
Available at:
http://arabic.euronews.com/2017/12/01/european-politicians-demand-arms-embargo-onsaudi-arabia
(3) See this site of defense and armament: http://defense-arab.com/vb/forums/11/
(4) http://www.independent.co.uk/news/world/europe/yemen-civil-war-norways-arms-salesuae-saudi-arabia-iran-houthis-exports-emirates-ine-eriksen-a8140226.html
(5) https://www.hrw.org/ar/news/2016/03/21/287876
(6)
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/06/suspend-saudi-arabia-from-un-humanrights-council/
(7) The Gulf Initiative is available at: https://en.wikipedia.org/wiki/
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allowing him to do so, but also in contravention with the Gulf
initiative.
Hadi's role as president was extended for one year with consensus of
all political forces, and that also ended in February 2015. Yet he
didn't implement the provisions of the initiative, which provides for
the implementation of presidential elections.
Hadi submitted his resignation on 22 February 2015.
After the outbreak of war on Yemen, Hadi said that he did not know
about the "decisive storm", and that he knew about the war from
mainstream media, adding that the Americans had told him that no
one would interfere in Yemen. Which means that the Saudi coalition
pretext to restore legitimacy is false and misleading. (1)
The Saudi ambassador to Washington Adel Al-Jubeir statements,
acknowledged that that Riyadh had been preparing for this
aggression war for months in coordination with the White House,
while Hadi resigned in February 2015 and the war broke out on 26
March 2015, this means that preparation for this war was at a time
when Hadi was still in his position as president !.
After the coalition seized Aden along with several southern
provinces in Yemen in 2015, Hadi remained an inmate in Riyadh
hotels and was prevented from going to Aden or exercising his
functions.
The UAE – A key member in the Saudi coalition - supported a
secessionist movement in the south against Hadi government in the
events that took place in January 2018.
The statement of (Salah al-Sayadi), a Minister in Hadi's government
regarding the detention of President Abdrabbuh Mansour Hadi in
Riyadh(2).

(1) Hadi admits that he was surprised by the start of Decisive Storm, available at:
https://www.youtube.com/watch?v=UhDZCoMstKA
(2) http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/3/11
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The real reasons behind the war on Yemen(1)
It's no more true that Saudi Arabia is waging this war to restore
Hadi back to power. All those allegations were refuted ; but what
are the real objectives behind this bloody war? (2)
Political reasons
Since the revolution of 1962 and the declaration of the Republic of
Yemen aftermath the monarchy regime in Yemen, Saudi
interventions begun to prevent any success made by this one of a
kind democratic model in the region – back then – and sought to
fail or contain it. Saudi Arabia worked to support Yemeni regimes
that were loyal to it, far from democracy, and the regimes
characterized by its reactionary dictatorial nature. After the
revolutionary popular protests in 2011, that came out against the
undemocratic "Saleh" regime, Saudi Arabia intervened to contain
the protests. Nevertheless, the insistence of national forces in
Yemen to get rid of foreign tutelage, and the failure of the proSaudi forces in Yemen, made Saudi Arabia intervene directly and
wage this war to push Yemen back into the Saudi dependency
barn.
Economic reasons and greed for wealth:
Some analysts describes conflicts taking place in the Middle East
(Iraq - Syria - Libya - Yemen) as the warfare between major
powers on the wealth of small countries, were the region contains
huge wealth of oil and gas has made major countries seek to seize
these wealth by provoking conflicts so that Major powers
interferes to dominate the oil and gas sources.
Yemen shares oil and gas (geographically) with Saudi Arabia in a
long border strip.
Al-Jouf province - located next to the Saudi border - has a huge
base stock of oil. Saudi Arabia have worked in collusion with the
former regime to keep the province as far as possible from any
manifestation of civilization, and made the province a backward
(1) (Video) briefly explains the real reasons for the war on Yemen; available at:
https://www.youtube.com/watch?v=E-xhJ7xGKwQ
(2) Secretary-General of the United Nations describes the war in Yemen by the stupid
war; Available at: http://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/21511
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area were nemesis, thugs, and bandits spread, so that no one will
pay attention to the wealth the lays underneath their feet, fingers
are also pointing at Saudi Arabia for stealing oil from it side of the
border, were the region contains a joint oil field.
At this point, the United States(1) & Britain participation in the war
on Yemen is noticed logistically (by selling arms & supplying war
planes & fuel), shearing intelligence, politically, in addition to the
selection of all targets that were, are, and will be bombed. The
CNN recently published pictures of Marines officers in rich with
oil & gas Marib province; while Yemeni media assured the
presence of US & UK forces in the areas of Shabwa and
Hadramout, that are also rich with oil. (2)
Yemens Strategic location :
Yemen has an extremely important strategic location (3) based in
the far south-west of the Asian continent, overlooking the African
continent. It also has a coastline of more than 2,000 kilometers,
which provides it with extensive control over the active navigation
route, which comprehend about 13% of worlds trade.
Yemen also controls the most important passageway in the region,
Bab al-Mandab Strait, which controls the traffic of around 4
million barrels per day of oil.
In addition, Yemen Own some of the most strategic islands
such as:
• Socotra Island in the Arabian Sea, which oversees the
navigation lines between Asia, the Middle East, and Africa, and it
can be used to control these lines. The UAE (the most prominent
coalition member after Saudi Arabia) has taken control of
this island, and begin changing its Yemeni identity, buying its
lands, naturalizing some of its people and destroying its rare
animal & plant resources, which are classified as a World Heritage
(1) Movements in the US Congress to vote on the withdrawal of Washington from the
war on Yemen; Available at:
https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKCN1GD3FY
(2) http://www.aljadeedpress.net/archives/31178
(3) In 2015, Global Research published an article by Mehdi Darius entitled "Political
Geography Behind the War in Yemen" in this link: https://www.globalresearch.ca/
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by UNESCO. The most dangerous of those colonial acts is the
construction of a military base in the island(1).
Meanwhile many emphasize that it does not need this base
because the UAE itself simply hosts American and French bases to
protect it, which means that the UAE is acting as a proxy agent in
favor of the United States of America(2), which lies behind this
Arab country to control the Yemeni islands and coasts.
• Mayyun Island that overlook and controls the Straits of Bab alMandab doe its nearness to it and the islands suitability for
navigation. The UAE took control of this island and displaced its
people in addition to building a military base on it. (3)
Other Yemeni ports, which are also important, such as Balhaf,
Mukha and Ghana ports, are all controlled by the coalition
countries on the pretext of restoring legitimacy, while the coalition
did not allow Hadi to return to Aden and exercise his duties,
meaning that the real goal behind the war is far from restoring
legitimacy or eliminating "coup" but aimed to control and seize
Yemen wealth and location.
Moving towards the division of Yemen
The coalition countries led by Saudi Arabia and UAE are working
day and night in the way of dividing the Republic of Yemen as one
of the strategic objectives of the war in order to weaken Yemen.
To that end, they are active on more than one track; on one hand,
the government of resigned president Hadi pays the salaries to
government employees based on regionalism affiliation, and refuse
to pay anything to the employees in the Northern provinces, while
on the other hand, the UAE supports the establishment of
regionalism and separatist militias in the southern provinces, as
revealed by Mr. Saleh al-Jubwani, the Minister of Transport Hadis
(1) http://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2017/12/29/%D8%A5%D
(2) According to the website of Entgelins Online, please click on the link:
http://www.aljazeera.net/programs/newsreports
(3) In February, Jane's magazine, a military research weekly, revealed that the United Arab
Emirates had begun building a military base on the island. The foundation published a satellite
image on 14 January 2017 showing the construction of a new 3200-meter runway on an island
Mayyun located in Bab al-Mandab.
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government.(1) The UAE also sponsored a coup made by a group
called the "Southern Transitional Council", which calls for the
separation of southern Yemen from its north, which was
considered as one of the most dangerous factors threatening
Yemen stability, and hinder the settlement and peace in Yemen
according to the latest report of The United Nations Experts panel
about Yemens situation.
Coalition Crimes against humanity in Yemen
After the outbreak of the war on Yemen, the UN Security Council
issued 2216 resolution, which was invoked by Saudi Arabia to
continue its aggression against the Yemeni people, despite the fact
that the resolution did not lay down the use of force against Yemen
and did not justify the aggression; but called for a return to the
political agreements concluded (the Gulf initiative - National
Dialogue Conference - Peace and Partnership Agreement).
Since the early hours of the aggression war against Yemen, Saudi
Arabia has committed horrendous crimes against civilians. Over
the past three years, Saudi Arabia and its coalition have been
involved in grave violations of international law, international
humanitarian law, and Geneva Convention.
Governmental, non-governmental and foreign organizations have
documented these violations, which the United Nations described
as war crimes(2), while describing this war as a forgotten war.(3)
In a report on the events of 2017 in Yemen, Human Rights Watch
documented 85 illegal air strikes carried out by the coalition since
the start of the campaign that killed at least 1,000 civilians and

(1) https://www.youtube.com/watch?v=SH6bKCbJMf4
(2) UNITED NATIONS (Reuters) – "United Nations sanctions monitors have reported
to the UN Security Council that the Saudi-led military alliance has carried out attacks
in Yemen "that could amount to war crimes"

http://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN15D0UX
(3) Amnesty International Organization, available at:
https://www.amnesty.or/ar/latest/news/2015/09/yemen-the-forgotten-war/. In addition to the
Independent and many newspapers and international organizations.
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targeted houses, markets, hospitals, schools, civil companies and
mosques. Some attacks may raise to war crimes.(1)
The US-Saudi coalition warplanes targeted a long list of prohibited
and non-military targets in order to create "shock awe" to force the
Yemeni people to surrender and accept the Saudi conditions. That
list includes the following:
Objectives
Civilians
Children(2)
Women
Houses
Hospitals(3)

killed
14.291
2.086
3.057

injured
22.5378
2.284
2.869

Destruction

413.297
309

Schools, universities and institutes

1.010

Factories
Ports & Airports
Roads & bridges
Food stores & tankers
Stations & fuel tankers
Mosques,
Temples
and
Churches(4)
Historical castles and forts &
archaeological museums.
Cities, historical monuments &
historic palaces.

307
29
2.425
1.318
607
903
206
18

(1) In this link: https://www.hrw.org/ar/world-report /2017/country-chapters/298316
(2) The United Nations put Saudi Alliance in a shame list as a violation of the rights of the child
but under pressure and blackmail of Saudi Arabia, The United Nations retreated to be
subsequently included under the new Secretary-General Guterres; available at:
http://www.dw.com/ar/
(3) The Saudi warplanes targeted a number of government hospitals and targeted a number of
hospitals belonging to Doctors Without Borders in Razih and Haidan in Saada province and
another hospital in the province of Hajjah, available at:
https://www.msf.org.uk/article/yemen-msf-withdraws-its-teams-six-hospitals-north-yemen
(4) Church of Sant Anthony (1863) in Aden. - Temple of Oual from the oldest temples of the
state of Saba (950 - 115 BC) - Serwah - Marib - Temple Nkreh (fourth century BC) Barakish Marib - Awam Temple (first century BC) Marib.
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867
5

Electricity & water networks
Funeral (1) & wedding halls (2)
Ancient monuments & historic
cities that are classified as a
UNESCO World Heritage (3)
Commercial establishments &
markets (4)
Shelters for Blind people (5)

216
7.521
1

(In the annex you can find the statistics showing civilian casualties
and installations)
US-Saudi Coalition kills Yemen children
The coalition deliberately targeted children with its warplane that
bombed children in houses, schools, roads and cars. Even the blind
children – who were in a private house for the blind - have been
targeted. The number of children killed by the Saudi coalition on
Yemen is more than two thousand seven hundred children, and
the wounded children are more than two thousand and eight
hundred...
On January 10, 2017, the Saudi fighter jets targeted Al-Falah
School in Neham district, which led to the killing of a number of
children along with the schools principal.
(1) The warplanes of Saudi alliance targeted a number of funeral in Yemen, the biggest of which
was targeting the Great Hall at the condolences of the Minister of the Interior in Sana'a, which
led to kill hundreds of martyrs and wounded. The Coalition did not allow the wounded to be
treated abroad; available at: https://arabic.rt.com/news/844342
(2) The warplanes of Saudi alliance targeted wedding halls in different areas in Yemen, the most
important of which was a wedding in Sanaban area in Dhamar governorate, killed and
wounded hundreds /12/2015.
(3) Saudi Arabia claimed that the fighters were hiding in historical or archaeological areas or
using them as weapons stores. American journalist Sodrasan Raghavan of the Washington Post
proved these allegations. The title of the article: "Why is the world so silent?" Far from
Aleppo: Yemen suffers from its severe
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/

losses

",

18

December

2016

(4) Saudi warplanes committed a massacre against civilians in Mostaba market in the Hajjah
province on 16/3/2016, killed and wounded hundreds, available at:
https://www.youtube.com/watch?v=KrKzYdDVyQc
(5) http://www.almayadeen.net/news/politics
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The picture of the student "Ishraq" aroused the anger and sadness
feelings.
On 14/8/2016, Saudi warplanes targeted Juma'a bin Fadil School
in Saada province, killing 7 children and wounding 21others.
Back to back air raids and targeting paramedics
Since the beginning of the Saudi aggression war on Yemen, every
time the coalition warplanes targets a civilian site, after minutes of
the first air strike and while the paramedics gather to save the
wounded, the warplanes launch a follow up airstrikes targeting
again the same place.(1)
The Use of prohibited Weapons
On Monday morning,
April 20, 2015, Attan area
Red Cross Yemen:
in the capital Sana'a was
The humanitarian crisis in Yemen is the
largest crisis in the world as the increases
bombed by an unidentified
of number of people affected by the
bomb that destroyed a
fighting. The number of people in need of
number of buildings and
humanitarian assistance reached to 20
damaged dozens others.
million people.
More than 200 people
were killed and hundreds
(2)
were wounded.
Another aerial bombardment targeted Nuqum Mountain near a
residential area led to an abnormal and terrifying explosion; also
killed and wounded hundreds.
(The picture shows the explosion that was caused by a nonconventional weapon).(3)
Cluster Bombs
Internationally prohibited cluster bombs are being drubbed by
Saudi warplanes in residential areas and against civilian targets.
(1) The coalition warplanes targeted the paramedics in Saada Governorate; available at:
https://arabic.rt.com
(2) It was later discovered that it was an unusual bomb that the United States tested in Yemen, a
video
scene
at
the
moment
of
the
explosion.
https://www.youtube.com/watch?v=kGhblETHPZM
(3) It was later discovered that it was a neutron bomb that the United States had tested in
Yemen, a video scene at the moment of the explosion; available at:
https://www.youtube.com/watch?v=kGhblETHPZM
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Human Rights Watch documented 16 ground and air attacks (1) on
residential areas, some of which with using US and Brazilian made
cluster bombs. Amnesty International also documented the use of
cluster munitions that were made in the United Kingdom. (2)
In May 2016, the Obama administration suspended the supply of
cluster munitions to Saudi Arabia after reports showed that Saudi
was using them in civilian areas in Yemen. US-based Textron
corp. which manufactures CBU-105 bombs, said it would stop
producing these weapons in August.(3)
Economic Blockade
The Saudi coalition imposed a severe blockade on Yemen by land,
sea and air and banned any export of oil, gas or other products. It
also prohibited the entry of miscellaneous goods. Among the
prohibited goods were medicines, which affected the functioning
hospitals that provided services for chronic diseases as kidneys
failure, who - kidneys failure patients - lost their lives due to the
cessation of dialysis devices, in addition to causing various deaths
among cancer patients and other diseases.
Based on the provisions of the United Nations Charter, the
economic blockade as a coercive method taken against the
aggressor country, cannot be legitimate unless it is adopted by a
Security Council resolution under Chapter VII of the Charter,
taking into account the principles on which the United Nations was
established in accordance with paragraph 2 of Article 24 of the
Charter, yet that was not issued in the Yemeni case.(4)
The economic blockade reflected in the performance of ministries
and industrial & commercial institutions, where many workers lost
their jobs, a lot more have suffered from the decrease in their
salaries if their salaries hadn't been halted. United Nations
(1) Human Rights Watch Report of 2017 on Yemen; available at:
https://www.hrw.org/ar/world-report/2018/country-chapters/313455
(2) Amnesty International accuses Arab Coalition of using cluster munitions in
Yemen, available at: http://www.france24.com
(3) Human Rights Watch Report about Yemen of 2017; available at:
https://www.hrw.org
(4) 1000 days of the aggression, Yemeni Consultancy and Strategic Studies Center, First
Edition, January 2018, p.126.
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humanitarian official warned of the worst human catastrophe in the
world due to this issue.(1)
Stopping to pay the Salaries
Most of the Yemeni people depended – if not entirely – on the
salaries provided by the revenues of oil, gas, customs, taxes and
other financial resources. In his economic war against the Yemeni
people, the Saudi coalition fought to cut salaries through Hadi's
announcement to transfer all revenues of oil, gas and customs to
Aden, pledging to the international community to provide salaries
to all Yemens employees. but after the conversion, nothing was
paid, claiming that the provision of salaries requires the transfer of
the Central Bank to Aden, when he pledged again to provide the
salaries.(2) After transferring the Bank to Aden and disrupted its
duties, the salaries were not paid. He pledged for the third time to
provide salaries on the condition that he will receive the printed
money from Russia, which was done, but after the money was
given to him he didn't pay the salaries for the third time. This
confirms the fact that Hadi does not want to pay the salaries, but
want to suffocate and punish Yemenis collectively.
Central Bank Moving :
At the conclusion of the Kuwait negotiations from 21/4/2016 and
14/05/2016, which failed because of the intervention of the US
ambassador to prevent the agreement that was beginning to appear
between the parties, the US ambassador threatened to use the
economic blockade to put pressure on the (Sana'a) negotiating
delegation (3). After the delegation return to Yemen, outgoing
President Hadi issued the decision to move the Central Bank from
Sanaa to Aden despite the violation of this decision to the Yemeni
law. He pledged to pay salaries to all employees, as the Bank of
(1) American actor Mark Ruffalo urges the United States to get out of the war in Yemen:
"There is no place on earth in such a deep disaster"; available at:
https://etcanada.com/news/304566/mark-ruffalo-urges-u-s-to-pull-out-of-war-in-yemennowhere-on-earth-is-there-a-catastrophe-so-profound/; available at:
(2) https://www.alaraby.co.uk/economy/
(3) A statement by the official spokesman of the negotiating delegation, Mohamed Abdul
Salam. Available at:
http://www.althawranews.net/archives/490550
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Sana'a used to do. But Aden Bank did not pay any salaries except
some salaries of some sectors in the southern provinces for months
and then stopped altogether.(1)
The attempts of drying up the Resources
The US-Backed Saudi-led coalition is always on the look for a
way to tighten its grip on Yemeni people, by drying up the
resources that provide some money to run the vital institutions that
keep the Yemeni citizens barely alive. The Yemeni citizens were
surprised that the UN experts report talked about two vital
suppliers to the government in Sana'a, the communications and the
revenues of the tobacco and sulfur company, to be surprised more
by the efforts of the Saudi aggression forces to transfer the
communications company to Aden, despite the fact that the
population (under the control of Sana'a government) reach more
than 21 million people, according to the statistics of 2011, which is
80% of the population, in addition to that, Aden is experiencing a
security breakdown, and terrorist attacks and a complete absence
of the state, services and security, Unlike Sana'a, which enjoys
security, stability and a suitable environment for the company's
functioning.
The coalition is trying to move the national tobacco and sulfur
company to Aden, which in currently based in Sana'a, the coalition
also detain its raw materials and preventing its unloading in the
port of Hodeida.
The Yemeni citizen does not doubt that the goal is not to transfer it
to a better place but to disrupt it, as they did at the Central Bank in
Sana'a when they transferred the Bank to Aden. Today Aden
complains about the practices of the UAE occupation, which
detention the printed money and prohibit its supply to it.
This reveals a clear fact : the suffocation of the Yemeni people by
drying up their resources, were the taxes of the two companies are
the last resources of the government in Sana'a, which helps it to
pay half a salary every three or four months. This is reflected in

(1) UAE detains salaries in Aden port, statement issued by Bank of Aden; available at:
http://www.aljanoobalyoum.com/?p=10909
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the famine and diseases prevalent in Yemen due to the barbarian
Saudi aggression practices.
Closure of sea& air ports :
From the first moment of the Decisive Storm outbreak, the Saudi
coalition closed the Yemeni sea and air ports, this has caused a
humanitarian and economic disaster where it stopped the trade and
traveling for treatment, education and other services provided by
ports of Yemen.
Closure of Sana'a Airport:
At the beginning of the war on Yemen, the airport was closed to
any commercial flights, except for a few flights through Bisha
airport in Saudi Arabia, and then was closed permanently,
preventing the sick and wounded from traveling for treatment,
which led to unprecedented human suffering.
Fifteen international organizations demanded the opening of
Sana'a International Airport (1),But the Saudi coalition did not
respond to any of these humanitarian calls..
Preventing relief aid
As part of its siege, the Saudi coalition forces prevented foreign
organizations from bringing humanitarian aid into Yemen, whether
it was food or medicine. This caused great famine and 17 million
people are now in an urgent need for food assistance.(2)
Using starvation as a weapon
Due to of the coalition failure in gaining militarily advance in the
front, the coalition countries resorted to the use of siege and
starvation as a weapon in order to subjugate Sana'a government to
surrender and accept the US-Saudi conditions. The report of the
UN Panel of Experts on Yemen issued in January 2018 accused
the coalition countries of using hunger as a weapon against the
besieged Yemeni people.(3)
(1) https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-airport/aid-groups-say-yemen-airportclosure-hinders-aid-traps-patients-idUSKBN1AP11M
(2) WFP launches new emergency operation in Yemen to provide food to millions on the brink
of famine, http://ar.wfp.org/news/news-release/wfp-launches-new-emergency-operation-inyemen-to-feed-millions-on-brink-of-famine-ar
(3) The final report of the Panel of Experts on Yemen is available at:
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/2140/panel-of-experts/reports
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The coalition has caused famine that has spread in some areas far
from cities and economic activities such as "Tuhayta" District,
which has scared the international community with an
unprecedented famine scenes.(1)
As the war and blockade continue, the United Nations and
humanitarian organizations warned that 17 million Yemenis are
unable to feed themselves adequately, and about 7 million people
cannot find food.
The spread of disease:
The war on Yemen led to the spread of cholera, where more than
one million Yemenis were infected, while more than two thousand
and five hundred people died, mostly children, according to the
available statistics. The coalition is accused of causing cholera
spread as a kind of a dirty war. It has been observed only in the
areas that are controlled by Sana'a government, while it is not
spreading in the occupied territories, nor in areas close to the Saudi
border and controlled by Sana'a government.
Health factors monitored the spread of diphtheria and other
diseases that the war was the direct reason for it.
Cancer patients also die from the lack of medicines for their
disease.
The International Committee of the Red Cross (ICRC) warned that
thousands of Yemenis suffering from renal failure face the risk of
dying unless the country's dialysis centers receive more supplies,
and the salaries of medical staff are paid.(2)
Deportation the Yemeni Expatriates:
In its economic war against the Yemen, Saudi Arabia is deporting
hundreds of thousands of Yemeni workers who work legally in
Saudi Arabia under various titles, including the campaign "A
homeland without dissent" and Saudize jobs, which lead to the loss
of many workers for their jobs and then deported and treated
(1) Yemen: The suffering of the people in the Tuhayta reached to severe famine;
available at: http://www.almayadeen.net/reports/
(2)https://www.icrc.org/ar/document/yemen-hidden-cost-war-thousands-kidney-dialysispatients-risk-death
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inhumanely. In a video, two chained prisoners, one of whom tries
to use the toilet, while his other friend is tied with the same
handcuffs.(1)
Yemeni sources estimate the losses caused by the return of
expatriates about 4 billion dollars, which increases the suffering of
the Yemeni people.
A European rights observatory monitored the expatriates who were
forced to go to training camps to fight with the Saudi coalition
against their country(2). While a Saudi official demands to cut the
ears of Yemeni expatriates before deportation(3)!!!
The security situation in the occupied territories
The occupation states (Saudi Arabia and the United Arab
Emirates) have established several armed groups, some of which
belongs to Saudi Arabia while the others to the UAE. These armed
groups have severe disputes and frequent armed clashes. They
were created in a regional manner that seeks to divide. The
occupation states did not work to impose security for Yemeni
citizen in the south where they face daily terrorist attacks, security
disturbances, assassinations, looting and arbitrary arrests.
UAE prisons in the occupied south of Yemen
The UAE prisons have been filled with prisoners who are
unfaithful or objecting to the UAE policies in Adan, they are being
treated in prisons in an inhumane ways; their rights are bring
violated as they are also
subjected to physical and
Since the Saudi coalition took control of
psychological torture in
Aden: 1250 assassinations, mostly military
addition to sexual assaults.
were committed, 21 Imams & mosque
preachers, next to, forty-five bombings &
Recently, The UAE moved
100 armed robberies.
them from southern Yemen
to its prisons in Eritrea.
International and humanitarian organizations have strongly
criticized the UAE prisons, most recently the UN Panel of Experts
report (26 January 2018) accusing the UAE of human rights
(1) https://www.youtube.com/watch?v=jdH1NSLJU_k
(2) https://euromedmonitor.org/ar/article/2237
(3) https://www.youtube.com/watch?v=bVlFuuAW-jo
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violations in Yemen and mistreatment of prisoners (1). Amnesty
International also called for an urgent investigation into the UAE
torture network and the possible role of the United States. (2)
Assassinations in the occupied south of Yemen
The continuing assassinations among both civilians and military
individuals in the south haven't stopped, some of which are
declared by terrorist groups and the other falls under the accounts
Filtering between the armed groups of the UAE and the others
belonging to Saudi Arabia. The systematic and continuous
targeting of mosque imams and preachers affiliated with Islah
party of the Muslim Brotherhood, which this party accuses the
UAE of being behind these assassinations because of the hostility
between the UAE and the Muslim Brotherhood.(3)
Literary & Writers Union in Aden has published a horrific statistic.
The Union has monitored 1,250 assassination incidents in Aden
since the Saudi coalition took over the city, most of them were
military, including 21 imams and preachers. The Union said in the
statement that the assassinations killed 1,250 civilians , officers, 22
imam and mosque preachers in Aden, in addition to 45 car
bombings and more than 100 armed robberies.(4)
Protection of terrorist groups and cooperation with them
Since the start of the Decisive Storm that was announced by Saudi
Arabia, Al Qaeda and ISIS were in some provinces in the south,
they weren't subjected to no aerial bombardment or attacks from
the coalition warplanes, which claims to fight terrorism, they – Al
qaeda – even expanded their activities in the presence of the
coalition as stated by many Western media outlets reporting. A
report on the BBC showed the cooperation of Al-Qaeda activists
with Abdorabbuh Mansour Hadi army, supported by the Saudi
coalition(5) moreover, some officials appointed by Hadi are
(1) Associated Press: UAE runs a network of secret prisons in Yemen, available at:
http://www.aljazeera.net
(2) https://www.amnesty.org/ar/latest/news/
(3) Al-Qaeda adopts two assassination attempts for Yemeni officials; available at:
http://www.aljazeera.net
(4) https://al-ahd.net/2018/03/10
(5) http://www.bbc.com
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actually included in the US terrorists list such as the governor of
al-Bayda.(1)
One of the leaders of the terrorist gangs in Taiz is Abu al-Abbas
(Adel Abdo Fara' Othman al-Dhahbani). He is a Salafi belongs to
al-Qaeda. The United States and some Gulf states in listed him on
the terrorism list, yet he is still receiving his support from the
UAE. This support continues to this very day.
The security situation in the territories controlled by Sana'a
government
Since the beginning of Decisive Storm against Yemen, the areas
controlled by the Yemeni Army and Peoples Committees
controlled by Sana'a government, there was a notable decline in
terrorist attacks that reached to latterly zero. In 2017, there was no
terrorist attacks in those territories. While the government
constantly announces the arrest of terrorist cells or dismantling
explosive devices here and there. In comparison, security chaos
and terrorist attacks occur only in the areas that are controlled by
the Saudi coalition, while disappears in the areas controlled by the
Yemeni army Sana'a government's peoples committees.(2)

(1) https://www.eremnews.com/news/arab-world/yemen/639558
(2) The last terrorist operation in the province is the bombing of the "Gold More" targeted the
headquarters of the counter-terrorism in 01/03/2018 Available at:
https://www.youtube.com/watch?v=FtMqwcd7oI4
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Annexes

Statistics of the civilian victims, installations and infrastructure
of Yemen after 1000 days of war
(Issued by Legal Center for Rights and Development)
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Statistic of the children rights violations by the coalition from

/2015 to
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Recent statistics published in the 3 years anniversary of the US-Saudi war
on Yemen Issued by Legal Center for Rights and Development
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